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de yidenskabelige »eder

den naturhistoriske Forening

ie Januar (Suplementmøde til 1875) forelagde Cand.mag. Biblio-

theks-Assistent C. Elberling den i Aargangen 1875 S. 421—24
trykte Undersøgelse af en Kalktufdannelse ved Vejstrup
Aa paa Fy en; hvorefter Professor Johnstrup gav de samme
Steds S. 425— 28 optagne Bemærkninger om Jordskjælvet
paa Bornholm den 13de November 1875.

3 Februar meddelte Dr. Morch en Oversigt over Vestindiens
Eissoer og Cerithier; hvorefter Dr. Warming fremsatte sine

Iagttagelser over nogle Protister
(
Volvox punctum Miill. ; Gle-

nodinium og Peridinium). Peridiniemes Gruppe var Dr. W.
mest tilbøjelig tU at henføre til Planteriget. Han henledte der-

næst Opmærksomheden paa Dallingers og Drysdales Undersø-

gelser over Cercomonaderne og paa Cohns Bemærkninger om
visse Bakteriers Forhold tU Smørsyregjæringen og Ostefabrika-

le Februar omtalte Fruf. Meinhardt den i 1866 i disse Medde-

lelser beskrevne Tachifplotus Hedemanni og viste, at denne er

identisk med den af Vruf. Peters i 1872 opstillede PytJiQyiopsis

Art. mm'Grays P. punctata. Det paavistes nærmere, hvilke

Misligheder og Vanskeligheder der fandt Sted ved Crrays Be-

skrivelse af hans „Fhytolopsis'' , og paa Grund af hvilke det,

saa længe der ikke forelaa andet, havde været umuligt at gjen-

kjende Formen. — Meddeleren tog endvidere deraf Anledning

til at omtale de forskjellige Iagttagelser om visse asiatiske Ho-

malopsiders Tilbøjelighed til at' vandre ud, ikke alene i Flodmun-

dingerne og Brakvandet, men endog i selve Havet.



II

Prof. Steenstrup henledte (

tallige Taa, der optræder hos visse Høuseracer og i visse

Egne er aldeles gjennemgaaende hos disse. Der forevistes Ex-

empler paa. at den ogsaa kan forekomme hos vilde Fugle (Ballus

aquaticus, Scolopax), og der opfordredes tU at være opmærksom

paa denne Anomali hos vilde Fugle, samt til derved at søge til-

vejebragt et større Materiale til en nærmere Undersøgelse og

Bedømmelse af dette Forhold. Ligeledes burde det prøves expe-

rimentelt, om denne overtaUige Taa havde den samme Tilbøje-

lighed tn Gjenvæxt hos Hønsene, som er iagttaget med Hensyn

til den overtaUige Taa hos Mennesket. — Prof Reinhardt havde

ikke før set denue Anomali hos vilde Fugle; han var mere til-

bøjelig til at betragte den som opstaaet ved en Kløvning eller

Fordobling af Bagtaaen end ved en Nedarvning fra tidligere

Tilstande. Prof. Steenstrup bemærkede dertil, at hvor denne

overtallige Taa var bleven nærmere undersøgt, havde den vist sig

at være 3-leddet, ikke 2-leddet som Bagtaaen.

Samme foreviste derefter de af Prof. BUtimeyer gjengivne

Afbildninger af Djt (f. Ex. Eensdyr, Hest, Moskusoxe) fundne i

Thåyinger-Hulen i Schweitz og udførtea f Urindvaanerne. I Sam-

menligning med det Talent og den Natuitroskab, hvormed disse

Afbildninger (forsaavidt de ikke senere som f. Ex. „Eæven" og

„Bjørnen" have vist sig at være forfalskede og understukne) vare

udførte, var det paafaldende, hvor ufuldkomne de formentlige

Mamut-Figurer fra andre Huler vare, og Meddeleren var derved

bleven bestyrket i sin Anskuelse, at de Uge saa godt kunde fore-

stiUe ganske andre Dyr f.Ex. Moskusoxer.

Den 3dje Marts forelagde Prof. Johnstrup den i denne Aargang, S. 1

—

32 trykte Meddelelse om Urønsandet i Sjælland.
Den 24de Marts forelagde Bx. Lutke?i den S. 363—87 meddelte kritiske

Oversigt over de grønlandske og andre nordiske Ulkefiske (Cot-

toidei og Aspidoplwrini).

Den 21de April meddelte Prof. Beinhurdt de S. 203—6 trykte Bemærk-
ninger om Motadlla Yarrellii, skudt i JyUand ; hvorefter S amm e

foreviste 3 store Exemplarer af den javanske Ferskvandsslange

Acrochordus javonictis, sendte af Hr. Consul Philipsen, samt

en af de 27 Unger , som en stor Hun af denne Art fødte hos

Dr. Cantor.

Stud. mag. V. Poulsen meddelte derefter nogle Iagttagelser

over Spiringen af Sværmsporerne hos en Art af Slægten

Oedogonium, med Hensyn tU hvUke henvises til „Botanisk Tids-

skrift", hvor denne Meddelelse vU bUve optaget.

Den 19de Maj forelagde Cand. phO. E. Hansen det S. 207—354 trykte

og med 6 Kobbertavler illustrerede større Arbejde over de danske
Gøduingssvampes Systematik og Naturhistorie.

Dr. Latken oplyste Forholdet meUem „Eødfisken" {Seha-



„fliV Eliitlio (lor (^)mpositon'- i H.mbteins Bot.mi'^olio Abhand-

luiifren", 3 Rd , Hofte 2, der forolagdos til Medlommcines Eftor-

=>\ii 1 Modet don 20dc Octobcr dols til dot i dciino Aargang S

442—52 givne koite Gjcnsvar Kunbloin^torno og Hi. Cand mag
S Luml- Føiend Forodiagot d-ni l^lto Maj oplæst.'S, i OvereiH-

stemmelse mod Bro\ skmorens Ønske, nodenstaaendo Sknvelbc

fra Hr Cand mag Smmøe Lund til Foreningens Bestyrelse,

ned hvis Indhold Hr I)r Wartntyig ligeledes forud \ar ble\en

gjort bekjendt

T fra dr. Warmmg har jeg grtmd til at slutte, at

han vil give på næste foreningsmøde vedrører

den strid, der for et pai år siden førtea mellem dr. Warming

og mig 1 iiaturhistoi ibk forening, en sti id, der \ar foianlodigct

ved et arbejde, jeg toi 4 år biden udga\ i botanisk tid-,krift

Af foiskolhgc giunde ei jog for tiden ikke i stand td at indlade

mig på en offentlig diskussion om don -.ai:, og jog agtoi derfor

anmode den højtiTodo bo>t\iolso foj natmlu^tDUsk forening om

at modtage og offontliggøie et par bemærkninger om nun nu-

værende stilling tU de tvende fothen omtvistede spøigsinål
'

„Hvad føist angåi ^pøi-i-malot om fnokkon> muifoli>gHkc

værdi, er jeg mdtil ida.; v 1ij1ijm< \>\>\m\ h -tvikit i at nun

opfattelse i ot og alt or di •> mU
) .; {\\Am i nm li. h indlm.,'-

historisk forening jdeilu'iMo at ^upi I !• mhiio tidligere medde-

lelser om den sag, middel 1- r "i
) ^ \ liiluuile ma an-,e loi

til behandling af dot kiiti L

alt, hvad jeg i dette mit fo' ' \

1 den følgende polemik li ir -U> \< {

for&vares, — jeg antager da. luid

eller i de beslægtede danueKcr f'

— om det kom derpå an — tvd.

Forsåvidt derfor mit udgang>pun\

ningeu af det enkelte bestemme > \

menhæug, hvordan så end tolkning



blive; — dersom, siger jeg, dette mit udgangspunkt var absolut

holdbart, vilde jeg også nu vedkende mig alt, kvad jeg har skre-

vet om dette 2det spørgsmål. Meu jeg er kommen til at indse,

at denne slutningsmade, idetmindste som den er bleven anvendt

i det nævnte arbejde, er forkastelig; jeg føler derfor ikke længer

trang til at træde i skranken for opfattelser, hvis tvivlsomme

„Det har i nogen tid været min hensigt at afgive denne er-

klæring ved en passende lejlighed; måske denne kunde gælde

for en sådan."

„For det tilfældes skyld, at erklæringen måtte komme til at

ledsage dr. Warmings bemærkninger umiddelbart i foreningens

tidsskrift, turde det være nodvendigt at bemærke, at dette ikke

må opfattes, som om jeg underskrev dr. Warmings kritik, til

h\Tlkea jeg ikke har, mindste kendskab."

„Med udmærket højagtelse

„S. T. ærbødigst

Bestyrelsen for naturhistorisk forening Samsøe Lund.'"''

Dr. Warming afgav desuden Beretning om Bearbejdelsen af

hans Materiale af Central-Brasiliens Planter af følgende Familier

:

Solanaceæ, Acanthaeea, Gesneraeeæ, Verbenaceæ, Comolvula-

ceæ, Euphorhiaceæ og PohjgaJaceæ.

Den 20de October meddelte Dr. lÆtken de S. 389-408 trykte „Bidrag

til Flp-ehskenes (Excoeterues) Diagnostik'-.

Den 19de November meddelte Dr. Warming nogle nye Iagttagelser

over Forekomst af delt Overhud samt Betragtninger over

dennes Betydning og over den jævne Overgang fra Overhuds-

dannelser, der ere virkelige selvstændige Organer (Trichomer),

til saadanne, der aldrig kunne gjøre Fordring paa at betragtes

saaledes (se for øvrigt Nordstedts „Botaniska Notiser", 1876,

Nr. 6 b, S. 191—92). Samme forelagde derefter til Optagelse i

Meddelelserne Fortsættelser af de tidligere Bidrag til Kundskab

om Brasiliens Mosser og Alger (S. 426—32).

Den 1ste December foredrog Stud. mag. V. Poulsen den S. 433—41
trykte Undersøgelse om nogle paa de nodiforme Akser hos visse

Papilion aceer forekommende Kekt arier; hvorefter Prof.

Bernhardt forelagde de S. 409—26 trykte Bemærkninger om
Tænderne hos Lestodon- Slægten, samt om Hr. P. Taubers

Iagttagelse af Emajl paa Tænderne af et Bæltedyr („Tatusia

Den 15de December holdt Stud. mag. V. .Poulsen et Foredrag over

Krystaller i nodiforme Akser hos Papilionaceer og Dr. Warming
et over Cycadeern es Morfologi (jfr. „Botaniska Notiser" 1876,

Nr. 6 b, S. 182—83).



Om Grønsandet i Sjælland.

Af

F. Johnstrup.

(HertU Tavle I.)

(Meddelt den 3die Marts 1876.)

Allerede i det 17de Aarhundrede havde man ved Anlæget af

Dokken paa Christianshavn havt Lejlighed til at iagttage, at den

Kalksten, der er faststaaende paa Saltholm, den saakaldte „S alt-

fa olmskalk", ogsaa fandtes under Kjøbenhavn; men man blev

først i Begyndelsen af dette Aarhundrede opmærksom paa dens

Forekomst længere mod Vest, efterat der var anlagt et mindre,

nu for længe siden opgivet Kalkbrud i en Bakke mellem Thors-

lunde og Høje-Taastrup. Endvidere var det en vel bekjendt Sag,

at Limstenen fandtes i Stevns, ikke blot i Klinten, men ogsaa

inde i Landet ved Tryggevælde og i Herfølge Kirkebakke, */4 Mil

S. for Kjøge.

Hvad der derimodi skjultes under Rullestensformationen i det

mellemliggende Parti V. for hele Kjøge-Bugt, var aldeles ukjendt

indtil 18421). j dette Aar paaviste nemlig Forchhammer, at der

(Carlstrup) 1856, efter et Par Aar i Fonejen at

Forekomst der ved en Boring. Han bemærker endvidere derom,

efterat Kalklaget var opdaget, fandtes paa Udskiftningskortet Ste<

hvor Bruddet nu er, betegnet som „Limgravene", og de Kalksten,

ere benyttede som Bygningssten i Kagstrup Kirke, som er me
gammel, ere formodentlig tagne paa dette Sted.



i „Skovliusvænget" ved Landsbyen LeIIinge, V. for Kjøge, fandtes

en (irøusaudsdaiinelse i Bunden saavelsom paa Siderne af Kjøge Aa

paa en Strækning af omtrent 2000 Fod'). Der er neppe gjort

nogen geognostisk Iagttagelse her i Landet, der har vakt saamegen

Opmærksomhed, som Fundet af denne Dannelse, og det ikke uden

Grrund, eftersom der her var Tale om et Spørgsmaal, der samtidig

havde en videnskabelig og økonomisk Betydning. For det Første

kjendte man ikke her i Norden nogen Glrønsandsformation udenfor

Skaane og Bomholm, og for det Andet ventede man, at den mulig

i Sjælland kunde være vandførende ligesom ovre paa Bornholm,

hvor Ørsted, Esmarch og Forchhammer i Aaret 1819 havde

været heldige med at faa en Springkilde ved et af dem foretaget

Boreforsøg nede ved Stampeaaen-). Forchhammer antog, at de

mange vandrige Kilder, der findes i et Bælte fra Kjøge-Bugt i

nordvestlig Ketning gjennem Sjælland, var et Tegn paa, at den

ved Lellinge blottede G-rønsandsdannelse maatte udbrede sig over

hele det nævnte Ten-æn, hvorved Haabet blev opretholdt om i

Dybden at finde et vandførende Lag ved det meget omtvistede

Brøndboringsforsøg paa Nyholm, hvis Eesultater hidtil ikke havde

svaret til Forventningerne. Hvorledes dernæst Fundet af Grøn-

sandsdannelseu ved Lellinge senere førte til Opdagelsen af de

stærkt vandførende Lag Vest for Kjøbenhavn, der have faaet en

saa overordentlig Betydning for Kjøbenhavns Vandforsyning, er det

ikke Hensigten her at gaa nærmere ind paa, idet jeg maa ind-

skrænke mig til at omtale det sjællandske Grønsands Stilling over-

for de andre Led af vor Kridtformation, hvorom der indtil den

seneste Tid har hersket nogen Uklarhed.

„Forhandl, ved det 5te skandin. Naturforskerm." (1847)

ning af 6000 Fod, maa det hidrøre fra en Trj'kfejl; thi jeg ledsagede

Forchhammer paa denne Undersøgelsesrejse, og havde derved Lej-

lighed til at 86 Formationens Udstrækning, forsaavidt den dengang

var bekjendt.

I „Beretning om en Undersøgelse over Bornholms Mijieralrige'^ af Ørsted



Lejriiigsforholdene. Da demie Grønsandsdanuelse kun havde

en ringe Udbredelse i Dagen og ikke frembød nogen Lejlighed til,

at man kunde studere dens Lejringsforhold hverken til Saltholms-

kalken i Partiet mod Nord omkring Kjøbenhavn, eller til Lim-

stenen, Faxckalken og Skrivekridtet, Syd derfor i Stevns, var det

meget vanskeligt at bestemme dens rette Plads i Kridtforniationen.

Det laa nær at parallelisere den med Grønsandet paa Bornholm,

kridtet, navnlig fordi man dengang ikke havde iagttaget selv

den ringeste Antydning af nogen G-rønsandsdannelse ved den oven-

nævnte Brøndboring i Saltholmskalken eller i det udmærkede Profil

af vor Kridtformation i Stevns Klint. Forchhammer opfattede

nu ogsaa Forholdet saaledes i Begyndelsen*), men da han i 1847

ved det skandinaviske Naturforskermøde første Gang gav en Frem-

stilling af det „Nyere Kridt", henførtes begge Grønsandsdannelser

dertil, eller med andre Ord, han betragtede dem nu som yngre

end Skrivekridtet'). Dette støttede han paa de i Mellemtiden

indvundne Resultater ved Brøndboringerne i Taastrup -Valby og

Brøndbyøster, samt paa en i Forbindelse med daværende Ho^æger-

mester Carlsen foretagen IJndersøgelse af vandførende Lag i

Byen Aashøj (V2 Mil SO. for „Skovhusvænget"), hvor der under,

eller rettere sagt, i Saltholmskalken blev fundet to Sand- eller

Gruslag, med Glaukonit, Hajtænder, Bryozoer og andre af Kridt-

formationens Forsteninger, blandet med EuUesten af Flint, Granit

og cambrisk Sandsten. Endvidere meddeltes ved samme Lejlighed

de noget utydelige Faldvinkler i Lagene saavel af den løsere

grøngraa og sandede Mergel (Grønsandsten), som af den fastere blaa-

graa Kalksten (Grønsandskalk), idet de angaves at være:

22° SO. (vestligst); l^SO.; S^SO.t. S.; S'' SSO. (østligst),

eller at have i det Hele taget et sydostligt Fald ind under den i

denne Eetning optrædende Saltholmskalk og Limsten. Sandlagene

detKgLD.Vidensk.!



ved Aasliøj betragtedes som (Ti-ønsaiid, og- ved at combinere Iagt-

tagelserne, der vare gjorte paa forskjellige Punkter, antoges der-

efter Rækkefølgen at være, regnet fra oven nedefter,

i StcTns: mellem Kjebenhayn og Ejoge:

Limsten. Saltliolraskalk.

Faxe kalk. Sort Ler (Lellingej.

Fiskeler. Grønsandsten.

Skrivekridt. Skrivekridt.

Ogsaa i hans senere Arbejder^) fastholdes nu den Anskuelse, at

Lellinge Grønsand hører til det „ISTj-ere Kridt", at det or

samtidigt med det bornholmske Grønsand og ældre end

Saltholmskalken, eller paa sine Steder indlejret deri. Om Eig-

tigheden af det første Eesultat kan der ikke være den ringeste

Tvivl, hvad derimod de sidste angaar, da har jeg ikke kunnet

slutte mig til denne Opfatning, der ikke syntes mig tilstrækkelig

begrundet, uden dog at have været istand til at paavise det Urig-

tige i denne Grønsandets Stilling til Saltholmskalken, da, som

allerede tidligere berørt, de hidtil iagttagne Lejringsforhold ved

Lellinge ikke egnede sig til ret at klare Spørgsmaalet.

Kammerherre Carlsen til Gammelkjøgegaard , der altid har

viist en levende Interesse for de geologiske Forhold i Danmark,

rettede ifjor en Opfordring til mig om, at vi skulde søge at finde

Rede i denne Formations Lagstilling ved at faa foretaget nogle

Boringer, hvilket jeg naturligvis med Glæde gik ind paa, især da

jeg af ham fik Oplysning om, at Bestyrelsen af Yallø Stift, paa

hvis Ejendom „Skovhusvænget" ligger, beredvillig vilde stille de

nødvendige Midler til vor Raadighed. Det var tillige vor Agt at

forbinde denned en fornyet Undersøgelse af de vandførende Lag

ved Aashøj; men uagtet vi endnu ikke have havt Lejlighed til at

udføre dette, er der dog ikke derfor nogen Grund til at opsætte

„Oversigt over det Kgl. D. V. S.



Meddelelsen af Kesultateriie af de nu tilendebragte. Boreforsøg, der

egentlig danne et afsluttet Hele for sig.

Artesiske Boringer, hvad enten de foretages i Eullestensfor-

mationens Ler- og Sandlag eller i de andre Formationers fastere

Stenarter, pleje at være forbundne med saa betydelige Omkost-

ninger, at de kun undtagelsesvis kunne anvendes til at løse geo-

gnostiske Spørgsmaal, og ved de Boremetboder, der i de senere Aar

ere bragte i Anvendelse hos os efter en stor Maalestok, er det

videnskabelige Udbytte, der kan vindes derved, meget formindsket,

eftersom man nu i Eeglen maa nøjes med at undersøge det fine Bore-

mel, som ovenikjøbet ofte kan hidrøre fra forskjellige Lag. Af de

Hundreder af Boreprøver, som Museet har modtaget i Aarenes Løb

fra alle Dele af Landet, have de færreste kunnet anvendes til at

lære Jordlagene nøjagtigt at kjende^ nærmest dog fordi man ikke

i Borejournaleme kan finde alle de Oplysninger, der ere nødven-

dige for at uddrage paalidelige Slutninger angaaende Lagenes

virkelige Beskaffenhed. Naar man derimod kan faa opgivet den

Tid, hvori der er arbejdet med Mejslen, og sammenligner den med

den i samme Tid opnaaede Dybde, kan dette benyttes til at be-

dømme de enkelte Lags Haardhed, og tjene til at controllere de

ved Undersøgelsen af Boremelet erholdte Eesultater.

Ved vore Forsøg havde vi det i vor Magt at skaffe os alle

de derhen hørende Oplysninger, navnlig ved godhedsfuld Assistance

af Skovrider Holck, der boer tæt ved „Skovhusvænget", og da vi

tillige benyttede saagodtsom udelukkende den ældre Boremethode,

ved hvilken der erholdes ikke ganske smaa Brudstykker af Lagene,

blev det os derved muligt med fuldkommen Sikkerhed at bedømme

de gjenneraborede Stenarters Beskaffenhed. Da vi foretoge Borin-

gerne i selve Aalejet, hvor Grønsandstenen er faststaaende . undgik

Kjøge Aa, hvor Grøusai



trent i Midten, II ved det østligste og III ved det vestligste

Punktj^ rykkede vi 1400 Fod vestligere (IV), og da vi ogsaa her

traf Grønsandstenen, forlagdes Boringen til et Punkt, der ligger

4600 Fod derfra imod NV. (V), og sluttedes paa et Sted (VI),

der ligger omtrent 10000 Fod Øst for Grønsandspartiet ved Nr. II.

Den-ed tilvejebragtes de paa Tavle I fremstillede Profiler, hvoraf

Fig. 1 giver en Oversigt^ over Lejriugsforholdene i hele det om-

handlede Terræn, der har en Udstrækning af omtrent 18000 Fod

fra VI^V.—OSO. , medens Fig. 2—7 vise i Detail baade Dybden,

man er naaet til paa hvert enkelt Punkt, og de gjennemborede

Lags Beskaffenhed, og jeg skal nu her meddele de ved Boringerne

erholdte Eesultater.

Allerede ved den første Boring havde vi Lejlighed til at se,

at Grønsandsdannelsen bestaar fortrinsvis af den løsere Varietet,

den kalkholdige, graagrønne og gulagtige Sandsten med under-

ordnede fastere Lag af en uren blaagraa Kalksten, hvori atter fore-

kommer mer eller mindre kiselrige Partier, der svare til Flinten i

Limstenen. I enkelte Lag er den førstnævnte Sten saa blød,

at den snarest maa betegnes som leret Sand, og indeholder en

stor Mængde Foraminiferer. Grønsandstenen, der paa dette

Sted havde en Mægtighed af 16 Fod under Aaens Bund, hvilede

paa et 4 Fod mægtigt Lag af tæt S altholm sk alk, der inde-

holdt en Del Flint. Derunder fandtes atter blød Limsten med

tvende 6 Tommer tykke Lag graa Flint, og Boringen standsedes,

da man var kommen 20 Fod ned i denne Stenart (36 Fod under

Bunden af Kjøge Aa) , eftersom der var Grund til at antage , at

Limstenen vilde fortsættes med temmelig uforandret Charakter,

maaske endog til en Dybde af over 100 Fod. At indlade sig paa

en Undersøgelse heraf, laa udenfor den lagte Plan.

Heraf fremgaar altsaa. at Saltholmskalken paa dette Sted

ikke ligger oyer, men onder Grønsandstenen, hvilket

yderiigere bekræftedes ogsaa at være Tilfældet paa de andre Steder

i „Skovhusvænget'- ved Boringerne II. III og IV. Grønsandstenens

nedre Grændse mod Saltholmskalken ligger



35 26 27 30 Fod over Havet,

og da Afstanden mellem IV og II udgjør 3400 Fod, er man be-

rettiget til deraf at drage den Slutning, at Grønsandstenens

Lag maa være aldeles vandrette, i det Mindste kan der

ikke paavises noget Fald mod OSO. Da det nu var godtgjort, at

den fortsætter sig længere mod V., end man tidligere havde havt

Lejlighed til at iagttage, var det naturligvis ønskeligt at udvide

Undersøgelsen endnu længere i denne Retning, end der oprindelig

var paatænkt, skjøndt man her maatte være forberedt paa maaske

først at maatte trænge ned igjennem Eullestensformationens løsere

Lag. Der valgtes en Lavning ved Spanager (V), hvor Kjøge Aa

har udgravet et Leje, men ikke saa dybt som i „Skovhus-

vænget", De øvre Lag vare:

4 Fod Grus,

10 — kalkholdigt Rullestensler,

3 — graat Eullestensler,

5 — Rullestensgrus,

der indeholdt de almindelige Stenarter, blandet med en stor Mængde

Grønsandsten og Grønsandskalk , der lod formode, at man nærmede

sig den faststaaende Grønsandsdanuelse , hvilket ogsaa bekræftedes,

idet der derunder fandtes:

IV2 Fod Grønsandsten med Flint,

11^2 — løsere Grønsandsten,

2V2 — Grønsandsten med noget Grønsandskalk.

Formationens Tilstedeværelse her var altsaa beviist, men da Stedet

ligger udenfor Vallø Stifts Omraade, ansaa vi os ikke berettigede

•til at føre Undersøgelsen videre, og som Følge deraf blev Salt-

holmskalken og Limstenen ikke naaet, uagtet der ganske vist var

stor Sandsynlighed for, at Grændsen mellem Grønsandsteu og Salt-

holmskalk ikke kunde ligge meget dybere og vilde maaske være

naaet ved at have fortsat Boringen et Par Dage til. De bevilgede

Midler vare næn-ed at slippe op, og hidindtil havde vi saagodtsom



udelukkende rettet Undersøgelsen imod Vest, saa at det var paa

Tide at faa besvaret det andet Spørgsmaal, der stod tilbage,

nemlig om ikke muligvis Grønsandet ogsaa kunde udbrede sig i

den modsatte Ketning.

OSO. for Borehullet Nr. II ligger de saakaldte „Limgrave",

hvor der, som Navnet antyder, engang i Tiden har været brudt

Kalksten*), men som nu ere saa bevoxede med Græs og Plantninger,

at Kalkstenen kun ses i den nederste Del af Aabrinken. Den be-

staar her af Saltholmskalk, og det er netop dette i Forbin-

delse med Grønsandstenens formodede Fald i sjdostlig Eetning, der

har givet Anledning til den Formening, at Saltholmskalken skulde

være yngre end Grønsandsdannelsen , istedetfor at det Omvendte

finder Sted. Man er paa dette Punkt allerede kommen udenfor

Grændsen for Grønsandstenen imod Øst, idet den, som Profilet

(Fig. 1) viser, kiler sig ud hen imod „Limgravene", hvor Kanden

findes af det flade Bassin, hvori Grønsandet er afsat. Den under-

liggende Saltholmskalk hæver sig ved „Limgravene" noget højere'

end i den øvrige Del af Partiet.

Endnu længere mod Øst optræder i Aabrinken ved Lellinge

Mølle Limsten, hvorefter der ikke ses noget Spor af faststaaende

Stenarter paa den øvrige Strækning af Kjøge Aa. Omtrent midt-

vejs mellem Lellinge Mølle og Kjøge foretoges den sidste Boring

(VI), ligeledes tæt ved Aaen paa et Sted, der kun ligger 15 Fod

over Havet. De øvre Lag vare:

4 Fod Muld og Sand,

6 — gult Kullestensler,

3 — graat — ,

9 — Sand med mindre Sten,

10 — grovt Grus.

I det sidste La- fandtes mange Eullesten af mørk Flint og Kalk-



sten, men ingen Grønsandsten. I denne Djbde (32 Fod

under Jordsmonnet, 17 Fod under Havets Overflade) naaedes Lim-

stenen, der bestod af meget løs Bryozokalk med lidt Flint dybere

nede. Efter de i det vestligere Parti gjorte Iagttagelser over Lej-

ringsforholdene mellem Grønsandstenen, Saltbolmskalken og Lim-

stenen kunde det anses for sikkert, at den første ikke fandtes her,

hvortil kommer, at tidligere foretagne Boringer i og ved Kjøge

havde ført til samme Kesultat.

Den Afskuring, som Kridtformationen har været udsat for i

Glacialperioden, har naturligvis i høj Grad forandret dens oprinde-

lige Overflade, idet der af denne er bortskaaret saameget desto

større Masser, som Lagenes Modstandskraft har været

ringere, eller eftersom det enkelte Punkt paa Grund af Belig-

genheden har været mere udsat for Angreb af Isen og

de ved den bevægede Sten- og Grusmasser. Dette ser man be-

kræftet saagodtsom allevegne, hvor Kridtformationen er blottet, og

efterat man nu har lært Lejringsforholdene i det „Nyere Kridt"

ved Kjøge Aa at kjende, er det let at forstaa, hvorfor Kridtfor-

raationens Overflade i dette Parti frembyder saa stor Forskjellighed

i de der optrædende Stenarter. De øvre Lag af det „Xyere Kridt"

ere nemlig her bortskaarne til en støiTe Dybde i samme Forhold,

som Punktet har en østligere Beliggenhed, og Aarsagen til at

Grønsandsdannelsen i „Skovhusvænget" og Vest derfor i Retningen

af Spanager tildels er bleven skaanet for den Ødelæggelse, der har

ramt de østligere Partier, skyldes det lille Parti af fastere Salt-

holmskalk ved „Limgravene", der under Afskuringen har værnet

for det Vest derfor liggende Grønsandsbassin i „Skovhusvænget".

Ligeledes maa Grunden til at det midterste Parti her rager op til

en noget større Højde, end baade Øst og Vest derfor, alene søges

i den Omstæmlighod . at Grønsii udstenen pa;i dette Sted har havt

et beskyttende Dække af ftist Gi-øiisainlskalk . hvoraf der endnu

findes et Lag paa 21 Tommers Ma'-ti.-h.'ii. Dens Overflade har

en Mængde Skurstriber, der gaa fra ONO. til VSV., som viser i

hvilken Retning Afskuringen er foregaaet. Overfladen af det
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„Nyere Kridt" (se Fig. 1} danner fra dette Punkt et Skraaplan

med ringe Heldning mod Øst, i hvilken Retning man træffer først

yngre, senere ældre Lag.

I „Skovhusvænget" naaer Grønsandet til +45'') (over Havet)

Yed „Limgravene" — Saltliolmskalken -f-
40' — —

— Lellinge Mølle — Limstenen -}- 20' — —
— Boringen VI — — -^ 22' (under Havet)

— Kjøge træffes Kalksten (uvist hvilken) -i- 40' — —
I det Foregaaende er omtalt, hvorledes Grønsandsdannelsen

ved Lellinge indtager et betydeligt større Omraade mod Vest, end

man tidligere kjendte, og tvende i Efteraaret 1875 foretagne Bo-

ringer ved Sprettingegaard og Sophiendal, omtrent 2 Mil Syd for

„Skovhusvænget", have bragt det uventede Eesultat, at ogsaa der

findes en Grønsandsdannelse umiddelbart under Eullestensformationens

Ler- og Sandlag. Terrænet har en Højde af 130—140 Fod over

Havet, og Grønsandstenen naaedes paa det førstnævnte Sted i en

Dybde, der svarer til 68 Fod, paa det sidstnævnte Sted til 69 Fod

over Havet, og ligger altsaa i samme Højde, uagtet disse to Steder

ere Qernede omtrent ^/4 Mil fra hinanden. Efter en Meddelelse fra

Brøndgraver Olsen i Kjøge bar han allerede i Aaret 1858 truffet

Grønsandsten ved Tureby, 1 Mil Øst for Sophiendal, 52 Fod under

Overfladen, hvilket svarer til en Højde af 8 Fod over Havet, saa

at det „Nyere Kridts" Overflade danner her en i østlig Ketning

skraanende Flade, ligesom i Kjøge-Partiet. Man maa herefter an-

tage, at Formationen indtager et meget stort Fladerum i denne

Egn og naaer op til lidt større Højde end i Partiet ved Spanager

og Lellinge (henholdsvis 39 og 45 Fod), men hvorvidt disse to

Partier danne et sammenhængende Hele eller ikke, er det for

Tiden ikke muligt at danne sig en bestemt Mening om.

I Forchhammers før omtalte Afhandling om det „Nyere

') De angivne Højder ere bestemte ved et Nivellement paa Gnmdlag af



Kridt" anføres^), at Grønsandstene« er dækket af „sort, nogen-

lunde plastisk Ler med Nyrer af graa, meget uren Kalksten",

som det ikke er lykkedes mig at gjenfinde i Aabrinkeme, hvor

Forchhammer maa have set det. Derimod har man ved Bo-

ringerne paa to Steder (paa 5 Fods Dybde ved Nr. I og 13 Fod

under Grønsandstenens Ovei-flade ved Nr. Y) truffet Lag, der omtrent

svare til ovennævnte Betegnelse, og som jeg maa antage ere dan-

nede ved at Vandet, der har passeret igjennem den løsere Grøn-

sandsten, har opløst dennes Kalk-Bindemiddel, hvorved da de andre

Bestanddele ere efterladte tilligemed de tættere og mindre let op-

løselige kisel- og kalkrige Knolder. Derefter vil altsaa hint Ler-

lag, forudsat at det har den her antydede Oprindelse, ikke kunne

betragtes som yngste Led af Grønsandsdannelsen, men

som et, saa at sige, tilfældigt og underordnet Lag i samme.

Det omtalte Lerlag, der skal være set hvilende paa Grøn-

sandstenen i „Skovhusvænget", kan nemlig ogsaa have været den

dybeste Del af Rullestensleret , hvori der paa et enkelt Sted har

været indblandet en Del knust Grønsandsten med de den led-

sagende Knolder, der har givet det en mørkere Farve i fugtig

Tilstand. Hvor jeg har havt Lejlighed til at undersøge Forholdet,

har Grønsandstenen været dækket af almindeligt graat Rullestensler.

Af andre Punkter, hvor denne Fonnation er iagttaget fast-

staaende her i Sjælland, maa nævnes Tune. Ved en Brøndgravning

i Aaret 1858 fandt mm her en Sten af samme Beskaffenhed som

ved Lellinge, og de iagttagne Lejringsforhold vare følgende:

26 Fod gult og graablaat Kullestensler,

14 — mørktfarvet Rullestenssand,

20 — grøngraa Sandsten,

4 — Flint,

4 — gulagtig Kalksten og

12 — hvid Kalksten^).

') Anf. St. S. 541.

' ») I „Forhandl, ved Skaud. Natiirforskerra.'^ 1860, S. 786, er Mægtigheden

af disse Lag angivet i Fod istedetfor Alen.
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Den gule Kalksten antoges af For ch ha mm er for at være Faxe-

kalk, men at dømme efter den her i Museet opbevarede Prøve,

kunde jeg være mere tilbøjelig til at henregne den til en af Jern-

ilte farvet løsere Saltholmskalk eller Limsten, da der ikke tindes

noget Spor af Koraller i samme. I ethvert Tilfælde er det af-

gjort, at den, saavelsom den underliggende hvide Kalksten, maa

henregnes til „N^yere Kridt" og ikke til Skrivekridt, og Over-

ensstemmelsen mellem Lellinge- og Tune-Grønsand giver sig til-

kjende ved, at dot øvre Lag her ogsaa bestod af den tætte Grøn-

sandskalk med tydelige Skurstriber. Uheldigvis er deres Ketning

ikke bleven maalt.

Det er jo muligt, at Grønsandsdannelsen, som det yngste Led

af det „IS'yere Kridt", oprindelig har dannet et sammenhængende

Dække over Saltholmskalken, og at den ved Isens nedbrydende

Virksomhed er bleven jernet, hvor den ikke indeholdt Partier af

den faste Grønsandskalk , hvoraf Følgen maatte være, at der paa

saadanne Steder nu kun findes Saltholmskalk eller Limsten umid-

delbart under Rullestensfonnationen. Hverken ved Kagstrup (Carl-

strup), 3/4 Mil S. for Tune, eller ved Baldersbrønde, 1 Mil NNO.

for Tune er der iagttaget nogen Grønsandsdannelse over Saltholms-

kalken. At Grønsandstenen kan optræde pletvis, har man et

Exempel paa her i Kjøbenhavns nærmeste Omegn, hvor der ved

Vodroffgaard, 31 Fod under Ovei-fladen, tindes et kun I';« Fod

mægtigt Lag af denne Stenart-, hvilende paa flintrig Saltholmskalk.

Vi have ogsaa et indirekte Bevis for Formationens større Udbre-

delse og Mægtighed før Istiden, end efter denne, i den Mængde

baade større og mindre Blokke af Grønsandsten, der ere indlejrede

i Rullestensleret og Rullestensgruset paa nogle Steder i Sjælland,

f. Ex. ved Hovedgaarden Svenstrup i \,i:l ;• f P. . -L rnbane-

station, og i Klintebjerg ved .Vykjøbn -
^ i s!i ikke

har flere og bedre Iagttagelser ov.m :-: .ri den

øtstligeDel af Sjælland, er dot ikkr iuiiU_; ,... ,,., r ,.; ,.;;-ivf\ fra



uing for, hvor maii skal søge i'urmatioiien iiiststaaende udenfor de

alt kjendte Punkter.

Det er vel bekjendt, at de forskjellige Kalkstene i vor Kridt-

formation have omtrent samme chemiske Sammensætning, og ere

kun forskjellige i Henseende til Dannelsesmaadeji og den deraf be-

tingede ulige Tæthed. Især gjælder dette Skrivekridtet, Faxekalken,

Limstenen og den tætte, hvide eller graahvide Saltholmskalk, der

alle kunne betragtes som næsten ren kulsur Kalk, i Eeglen uden

Indblanding af Sand og Ler. I de yngre Lag af det „Nyere Kridt"

forandres nu dette Forhold, saa at der allerede i de gulfarvede og

løsere Lag af Saltholmskalken findes en 3—5 % af disse Stoffer*),

men Mængden af Sand, Ler, Jernilte, osv. tåger til i en meget

betydelig Grad i Grønsandsdannelsen ved Lellinge, hvor ligesom i

Saltholmskalken en renere og mere tæt Kalksten optræder i Vexel-

lojring med en mere uren og sandet. I hele vor Kridtfonnation

fra Skrivekridtet til Grønsandsstenen er der en gradvis Overgang

fra Dybvands- til Lavvandsdannelser, der er knyttet til en successiv

Hævning af Havbunden, og i de sidste tiltager derfor, efter-

haanden som vi komme op i de yngre Led af det „Nyere Kridt",

Mængden af de i Kalkstenen indblandede Bestanddele, der ere

skyllede ud i Havet fra det hævede Land langs den daværende

Kyst. Man overskuer lettest denne Overgang ved en Sammen-

stilling af Hovedbestanddelene i de to yngste Led: Saltholmskalken

Gr*n- Gr*n.

krjstaltok.

gol kalk,

hUigrai. S
Uopløselig i Salts}Te (Sand, Ler)

Lerjord, Jerntveilte (phosphor-

0...

::

40.™

Kukur Kalk og Magnesia. . . 99.29 1 96.11 57.«



Som det heraf vil ses, er i Grønsandsdannelsen den krystallinske

Saltholmskalk repræsenteret af Grønsandskalken (en Art Cementsten),

og den løsere Saltholmskalk af Grønsandstenen.

GrøDsaiidsteneus Vaiidferiiig. I en Afhandling om Grønsandet

i Danmark •) har jeg henledet Opmærksomheden paa det, efter min

Formening, Urigtige i, at de vandførende Sand- og Gruslag, hvorfra

de artesiske Kilder i Kjøbenhavns JSTærhed blive forsynede med

Vand, ere kaldte Grønsandslag , fordi de ere blevne ansete for at

være samtidige med den ved Lellinge forekommende Dannelse. Vel

kan der være større Sandsynlighed for at finde vandførende Lag i

en Fonnation, end, i en anden, men man kan ikke drage nogen-

somhelst Slutning om et Lags Dannelsestid , som f. Ex. at det

skulde tUhøre Grønsandsdannelsen , fordi det er vandførende.

Dette vil bedst fremgaa af følgende almindelige Betragtninger,

vedrørende disse Lags Egenskaber og Oprindelse.

For at et Lag skal kunne betegnes som vandførende, er det

nødvendigt, at det maa have en saadan Beskaffenhed, at det atmo-

sphæriske Vand kan passere derigjennem med nogenlunde Lethed,

og denne Betingelse findes navnlig ved alle Grus- og Sandlag,

naar blot ikke Sandkornene ere for . fine , da Støn'elsen af Mellem-

rummene og som Følge deraf den livligere Vandbevægelse retter

sig derefter. Dernæst er det nødvendigt, at et saadant Lag maa

have stor Udstrækning og Mægtighed, hvis der uafbrudt skal

kunne strømme en stor Vandmængde til Kilden. De to her nævnte

Betingelser ere opfyldte ved nogle Grus- og Sandlag, der findes i

de øvre Lag af Saltholmskalken, men navnlig paa Grændsen mellem

Kullestensieret og Saltholmskalken i Partiet fra Kjøbenhavn hen-

imod Eoeskilde og Kjøge. Da endvidere Saltholmskalken nær Over-

fladen ofte indeholder mange grønne Korn af Glaukomt, hovedsage-

lig et Hydrat af et Lerjo'rd- og Jernforiltesilikat , ville saadanne

dels ved Isens Sønderbrydning af de øvre Kalklag, dels ved det



kulsure Vands Evue at kuuiie opløse kulsur Kalk, blive efterladte

og indblandede i Eullestensgruset og Rullestenssandet; men Tilstede-

værelsen af Glaukonitkornene i disse Lag afgiver ikke noget Bevis

for, at de tilhøre Grønsandsdannelsen. De ere tvcrtimod jngre end

denne, og maa henregnes til Glacialformationen.

Indtil den seneste Tid havde man ingen Iagttagelse af, at

Grønsandstenen ved Lellinge var vandrig, hvilket jeg ogsaa har

omtalt i den nævnte Afhandling. Jeg blev derfor i høj Grad over-

rasket ved at se Vandet stige op af alle Borehullenie i „Skov-

husvænget", og uagtet Stighøjden kun var 21 Tommer over Aaens

Vandspejl, var det dog derved hævet over al Tvivl, at den sjæl-

landske Grønsandstens mere sandede Partier kunne være vand-

førende, ligesom Grønsandet paa Bornholm, om de end ikke i

Henseende til Vandmængden kunne maale sig med de vandrige Grus-

lag i den dybeste Del af Eullestensformationen. De af Borehul-

lerne udstrømmende Vandmængder udgjorde i August og September

Maaned 1875:

af Borehullet ^^r. II 600 Tdr. i Døgnet,

— Xr. III 550 — —
— ^^r. TV 420 — —

luiar Udløbsrørets Munding var 9 Tommer over Vandspejlet i Aaen.

\'t'd Boreliullot Xr. I, som er anbragt i selve Grønsandstenen, der

danner Aaens Bund. var det paa Grund af Eevner i Stenen ikke

muligt at faa Køret tæt, saa at den maalte Vandmængde, 160 Tdr.,

aabenbart er for ringe.

Vandets ubetydelige Stighøjde, uagtet Borehullernes Mundinger

ligge 30—40 Pod lavere end det omgivende Terræn, maa nær-

mest have sin Grund i, at der er Lejlighed for det tilstrømmende

Vand at afledes paa flere Punkter i det af Aaen blottede og gjeu-

nemskaarne Grønsandsparti. . Det underjordiske Vandspejl, der ved

de forskjellige Borehuller ved Aaen varierer fra 42—56 Fod over

Havets Overflade, hæver sig derfor, naar man ^emer sig fra den

dybe Udskjæring, der er dannet af Kjøge Aa i „Skovhusvænget".

I en Afstand af 1600 Fod mod Syd er det 66 Fod over Havet,
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men naaer dog ikke Jordeus Ovei-flade. Ved den endnu sydligere

beliggende Sprettingegaard paa 130 Fods CuiTen har man, som

foran berørt, truffet Grønsandstonen 68 Fod over Havet, og efterat

være trængt 30 Fod ned i denne, var Vandets Stighøjde (det

underjordiske Vandspejl) 106 Fod over Havet (24 Fod under Jord-

overfladen). Ved Sophiendal, der ligger paa 140 Fods Curven,

var det 104 Fod, eller 36 Fod under Jordens Overflade, altsaa

ligesom ved Sprettingegaard. Denne Vandspejlets Stigen iagttoges

ogsaa ved at bevæge sig imod W>[., hvor det ved Spanager (Bo-

ringen Nr. V) var 59*/2 Fod over Havet og lO'/s Fod under Jords-

monnets Ovei-flade.

Heraf vil man kunne se, at Vandtrykket i Sandstenslagene,

der tilhøre det yngste Led af det „Nyere Kridt", ikke kan drive

Vandet op til Ovei-fladen paa de Steder, hvor man hidtil har truffet

denne Fonnation, at endvidere det underjordiske Vandspejl sænker

sig ned mod den dybe Indskjæring ved Kjøge Aa, og at Vand-

føringen langtfra kan sammenlignes med den, der er iagttaget i

Kullestensformationens G-ruslag paa G-rændsen til Saltholmskalken.

Disse Gruslag savnes i Lellinge-Partiet, og selv om de fandtes der,

vilde den løsere Grønsandsten ikke være saa godt et Underlag til

at standse Vandets nedadgaaende Bevægelse som Saltholmskalken.

Den sidstes Forekomst ved Aashøj samt gunstige Terrænforhold er

Aarsagen til Vandrigdommen i de derværende Kilder, der i alle Hen-

seender minde om dem, der tindes V. for Kjøbenhavn og ved

Godthaab i Kærheden af Helsingør.

Om nu Grønsandsdannelsen i Sjælland end ikke svarer til de

Forventninger, man fra første Færd knyttede til den med Hensyn

til Tilvejebringelsen af artesiske Kilder, har det dog en ikke ringe

Betydning, at man har lært dens Udstrækning at kjende, og at

man uu voed. at der i den findes vandførende Lag, som kunne

naaes vod tilstra^kkelig dybe Boringer.

Der staaer tilbage at undersøge Aldersforholdet mellem det

sjællaudiike og bornholmske (Jrensaud. navnlig med Hensyn til

hvorvidt det er samtidige Dann.'ls.r Ah'V ikke. Hvad nu Lejrings-



forholdene paa det sidstnævnte Sted angaar, da iagttages de tyde-

ligst i Profilet langs Kysten ved Fiskerlejet Amager (Fig. 8), hvor

Juraformationens Sandlag og Skiferler umiddelbart overlejres af

Grønsandstenen. Dennes Beskaffenhed vexler her en Del,

idet den vel i Reglen er en noget kalkholdig Sandsten, men kan

ogsaa gaa over til løst Sand, eller have et kiselholdigt Bindemiddel,

saa at den faar nogen Lighed med Kvartsit. I denne Stenart er

altid indblandet Korn af Glaukonit i større Mængde end i det

sjællandske Grønsand, og i den dybeste Del, nær Juraformationens

Grændse, er der et to Fod mægtigt Lag af Knolder, der i Bruddet

have en brun og paa Ovei-fladen en mørkegrøn Farve. De inde-

holde en stor Mængde Sand og større Kvartskorn med et Binde-

middel af phosphorsur Kalk og kulsur Kalk, saa at de nærmest

kunne betragtes som phosphoritholdig Sandsten. I disse Knolder

findes Brudstykker af Reptil-Knokler og Fiskehvirvler, og der er

derfor Sandsynlighed for, at de have deres Oprindelse fra for-

slgellige organiske Stoffer og maaske ogsaa fra Koprolither, der

ikke, som i Juraformationen i England og andre Lande, have be-

varet deres Form. Den phosphorsure Kalk har nemlig her, paa

Grund af dens Opløselighed i kulsurt Vand, samlet sig i Sand-

stenen i de nævnte Concretioner, der i Almindelighed have Stør-

relse af et Hønseæg; dog findes der baade mindre og større, og

den største Museet er i Besiddelse af, vejer 6';3 ft.

Arnagerkalkeu, der optræder noget vestligere, ses vel ikke

umiddelbart hvilende paa Grønsandstenen, men paa Grund af den

sidstes Faldretning tør det anses for sikkert, at Amagerkalken er

det yngste Led i denne Dannelse. Det er en graahvid Kalksten

(Pingels „Graakridt"), der indeholder 40—50 pGt. meget fint

Sand og Glimmer, saa at den i saa Henseende staar paa Overgangen

mellem Grønsandstenen og de renere Kalkstene i Kridtformationen.

Med Hensyn til Stenartemes Beskaffenhed er der ikke nogen

stor Forskjel mellem Grønsandsdannelsen paa Bomholm og i Sjæl-

land, og skjøndt Lejringsforholdene have godtgjort, at den første

er }Tigre end Jurafoimationen, og den sidste yngre end Bryozokalk-
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Lagene i det „Nyere Kridt", udelukkes dog heller ikke derved

Muligheden af en Samtidighed. Tilstedeværelsen af de phosphorit-

holdige Knolder i det bornholmske Grønsandsparti lader dog for-

mode, at vi her have at gjøre med en Formation, der er ældre

end Skrivekridtet, men Spørgsmaalet kan kun besvares ad en

anden Vej , nemlig ved Hjælp af Forsteningerne, Heldigvis har

TJniversitetsmuseet fra begge Lokaliteter et ikke ubetydeligt Ma-

teriale, der er erhvervet dels ved tidligere, dels ved de i de senede

Aar foretagne L^ndersøgelser , og ved Slutningen af denne Afhand-

ling vil findes en Fortegnelse derover, forfattet af Dr. phil. O. Mørch.

Slægterne Belemnites og Scaphites ere ogsaa undersøgte af Pro-

fessor Dr. Schliiter i Bonn og beskrevne i „Die Belemniten der

Insel Bomholm"*).

Ved nu at sammenligne Forsteningerne fra de to Grønsands-

dannelser, vil man se, at der er saa væsentlige Forskjelligheder

mellem dem , at der aldeles ikke kan være Tale om Samtidighed.

Slægterne Belemnites, Scaphites og Inoceramus, der ere saa charak-

teristiske for den egentlige Kridtformation, findes vel i den bom-

holmske, men aldeles ikke i den sjællandske Grønsandsdannelse,

saa at hin maa være ældst, og denne Forskjellighed i Fau-

naen maa tillægges en saameget større Betydning, eftersom det

ikke er Dannelser, afsatte under ulige physiske Forhold, men

de maa begge betragtes som Kystdannelser. 1 sin Beskri-

velse af de paa Bornholm fundne Belemnites og Scaphites har

Professor Schliiter henført det bornholmske Grønsand til den

ældre Senon-Formation („Quadraten-Kreide"), og vel er det noget

misligt at afgjøre en Formations Alder alene efter et Par deri

forekommende Forsteninger, fordi de stemme overens med dem, der

findes i en fjernt derfra liggende Formation i det nordlige Tydsk-

land; men sammenholdes det Kesultat, Professor Schluter er

kommen til, med hvad vi nu vide om Lejringsforholdene , vil der

neppe kunne indvendes noget derimod. Ved Boringen ved Aalborg

») Zeitschrift d. deutsch. geol. Gesellschaft. XXVI. S. 827. (1874).
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i 1872 er det nemlig godtgjort, at der under vort Skm

findes en Kalksten af støn-e Haardhed og mere uren end dette, og

hvis Udseende minder meget om Amagerkalken. Fuldstændig Vis-

lied om, at det er Amagerkalk, opnaaedes ikke, da Boringen

maatte standses i en Dybde af 1272 Fod, inden man var k

igjennem Laget og havde lært det Underliggende at kjende.

saameget er sikkert, at det er ældre end Skrivekridtet.

Lejringsforholdene ved det sjællandske Grønsand ere nu

hvad der i det Foregaaende er udviklet, saa tydelige, at der ingeii

Tvivl kan være om, at det er det yngste Led af det „Nyere

Kridt", hvilket ogsaa bestyrkes ved de deri forekommende Dyre-

levninger, og jeg kan ikke undlade at benytte Lejligheden til a

fremkomme med et Par berigtigende Bemærkninger angaaend(

nogle Forsteninger i det „Nyere Kridt", der ikke ere uden Betyd-

ning for den rette Opfattelse af denne Fonnations Stilling i Kridt-

formationen i Almindelighed.

Efterat Lyell i Aaret 1834 i Forening med Forchhai

havde undersøgt Kridtfonnationen i Danmark, meddelte han del

følgende Aar Resultaterne deraf i „On the Cretaeeous and Tertiary

Strata of the Danish Islands of Seeland and Møen"*), og gav deri

en Oversigt oveT Faxekalkens Fauna. Som nogle af dens mest

charakteristiske Former nævnes Baculites Faujasii og Belemnites

inucronatus, fælles for Faxekalken og Skrivekridtet, samt en Am-

monit, hvoraf han slutter, at Faxekalken maa være en umid-

delbar Fortsættelse af det egentlige Skrivekridt, og gjør dog sam-

tidig den Bemærkning, at der blandt alle Univalveme, hvoraf han

havde undersøgt mere end 30 Arter, ikke fandtes en eneste, der

forekommer i Skrivekridtet.

Hverken i den egentlige Faxekalk i Faxe Bakke, i Limstenen,

Saltholmskalken, Blegekridtet eller det sjællandske Grønsand har

man fundet de tre af ham anførte Forsteninger, hvorimod der i

„Faxelaget" i Stevns Klint, som nærmest maa betragtes som det

' London. Sec. Ser.
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ældste Led af det „^"yere Kridt", rigtignok forekommer BacuUtes

Faujasii og en Scaphites. Forsaavidt man altsaa paa dem vil

basere en Lighed mellem det „Nyere Kridt" og Skrivekridtet,

maa den indskrænkes til alene at gjælde „Faxelaget", der kun er

adskilt fra Skrivekridtet ved et tyndt Lag „Fiskeler". Muligvis

vil man i Dybden af Faxe-Bakke træffe „Faxelaget" med de

nævnte Cephalopoder, men hidindtil har der ikke viist sig nogen-

somhelst Forandring i denne Koralklippes Dyreliv, uagtet Kalk-

stenen der nu er undersøgt til en større Dybde og i videre Om-

fang end tidligere. Man faar derfor en mindre rigtig Forestilling

om Faxekalkens Fauna, naar den slaas sammen med „Faxelagets",

der paa Grund af Lejringsforholdene i Stevns snarere bør betragtes

som et ældre Led.

Naar Lyell endvidere anfører, at der i Faxekalken findes

Belemnites mucronatus (Belemnitella mucr.), da maa dette bero paa

en Fejltagelse; thi denne Forstening vides ikke nogensinde at

være fundet i en eneste af det „Nyere Kridts" Dannelser lige fra

„Fiskeleret" til Lellinge Grønsand. Jeg er fuldkommen overbevist

om, at Lyell ikke kan have taget den in situ, men har rimelig-

vis modtaget den af Arbejderne i Faxe Gruber sammen med de af

dem indsamlede Faxeforsteninger, — hvad der ogsaa er hændet

mig, — og han har ikke tænkt paa Muligheden af, at den kunde

hidrøre fra det overliggende EuUestensler. Dette overtydes man

let om ved at lægge Mærke til, at Alveolus-Aabningen altid bærer

Minder deraf ved det deri siddende Ler. Lyell' s Meddelelse om,

at Belemnitella mucronata er fundet i vort „Nyere Kridt" citeres

næsten hos alle senere Forfattere'), der have beskjæftiget sig

dermed, fordi der aldrig er nedlagt en bestemt Indsigelse derimod^).

la soc. géol, de Franco,

Esquisse géologique des (
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Slægten Belemnitella anses for en af de mest charakteristiske

Forsteninger i det egentlige Skrivekridt, og for Pariserbassinets

Vedkommende betegner Hébert netop Forskjellen mellem 6te og

7de Etage, ved at den findes i hin (la craie å Belemnitella qua-

drata et B.mucronata), men mangler i denne (la craie supérieure)*).

Naar man altsaa vil anstille en Sammenligning mellem de øvre

Lag af Kridtformationen i Belgien og Frankrig (Craie tufean og

Calcaire pisolitliique) og vort „%ere Kridt", er det i høj Grad

vildledende, at Belemnitella mucronata saa ofte er bleven citeret

som hjemmehørende i den sidste Formation, hvori don slet ikke

forekommer, medens den derimod findes selv i de yngste Lag af

Craie tufeau ved Maestricht. Denne urigtige Angivelse har des-

uden bidraget til, at enkelte Geognoster kun have villet opfatte

vort „J^yere Kridt" som en umiddelbar Fortsættelse af Tcrraiu

scnonien. Bibeholdelsen af den af Forchhammer i Aaret 1847

foreslaaede Benævnelse „J^Tyere Kridt" (Desor's terrain danien)-)

for den Del af Kridtformationen her i Norden, der er yngre end

Skrivekridtet, og som han opfattede som en selvstændig Etage, er

ikke alene berettiget i Lejringsforholdeno , men navnlig i at den

er fuldstændigere udviklet her i Danmark ond andetsteds. Hvad

der endvidere giver denne Formation en ikke ringe Literosse er, at

Overgangen fra Kridttiden til den tertiære Tid er saa overordentlig

tydeligt afspejlet igjennem dens forskjellige Led.

Jeg skal nu i Korthed fremsætte Hovedresultaterne af det her

Meddelte, nemlig

1) at de vandførende Lag ved Aashøj og i Partiet V. for

Kjøbenhavn ikke tilhøre den sjællandske Grønsandsdan-

nelse, men EuUestensformationen , især den Del af samme, der

ligger paa Grændsen til det „Nyere Kridt".

ikke er ftindot hverken Belermiiter eller Ammoniter i donno Forma-

tion, men forbigaar det derimod aldeles i de senere Afluunllinger, saa

at han ikke ajTies at have lagt videre Vægt deri)aa.

') BuU. de la soc. géol. de France, XXIX, S. 447 (1872).



„Njcre Ki-idf o^ hviler paa Bno/okalk (Saltholiiuskalk og

niui; er der fra nærliggende Kyststrækninger tilført Sand og Ler.

Stoder, der ellers ere saa at sige fremmtnle for do addre Led af

M)r Kridtformation. Disse Lvdblandinger tindes i storst Mængde

i det jngste Led, CTrønsandstenen, hvori tillige Bryozoerne, der

have spillet saa stor en Kolle \ed Dannelsen af de egentlige Kalk-

stene, tranle stærkt i JJaggrundeJi. hvoi-imod der endnu forekommer

3) Paa de Steder, hvor man er trængt igjennem denne Grøn-

sandsdamielse , har den ikke havt nogen meget bety-

delig Mægtighed, hvilket, i Forbindelse med at den er det

øverste Lag, er Granden til at den paa mange Steder er fuld-

stændig forstyrret i Istiden, saa at den underliggende Bryozo-

kalk er bleven blottet og overlejres nu paa saadanne Steder

umiddelbart af Kullestensformationen.

4) Yed de senest anstillede Undersøgelser har det sjæl-

landske Grønsand viist sig at være vandførende, dog

har Yandets Stighøjde hidtil ikke naaet Jordsmonnets Overflade,

ligesom Vandmængden lieller ikke kan maalo sig med den, der er

iagttaget i de ovennævnte Sand- og Gruslag.

5) I det „Nyere Kridt" findes hverken Belemni-

tella, Ammonlter eller Inoceramus. Kun i „Faxelaget"

i Stevns Klint, der snarest maa betragtes som ældre end Faxe-

kalken, forekommer BacuUtes og Scaphites, hvormed det danner en

Overgang ft-a Skrivekridtet til de øvrige Led af det „Nyere

Kridt".

6) Det bornholmske Grønsand or ikke blot ældre end

det sjællandske, men tilhører endog en lavere Etage end

Skrivekridtet, svarende til den ældre Afdeling af Senon-For-

mationeu („Quadraten-Kreide"), paa Grund af at der deri fore-



Belemnites westfalicus, Schltit.

Scaphites injlatus, Eoem.

— binodosus, Eoem.

Inoceramus Brongniarti, Sow.

medens Belemivitella mucronata vel forekommer deri, men yderst

sjeldent. B. westfalicus er kun fundet i Grønsandstenen.

Naar vi se bort fra det i Jylland forekommende B 1 e g- e k r i d t,

der er en uren og finkomet Varietet af Saltholmskalk og Limsten,

bliver altsaa Eækkefølgen af alle Lagene i vor Kridtformatiou,

regnet fra oven nedad:

/ Grønsand. ^

I Saltbolmskalk. ) Lellinge.

„Nye

uden Belemn. mucronata.

med Belemn. mucronata.
^i^^^vuKnat.

Sldre Senon-Formation ( Arnagerkalk. )

med Belemn. westfalicus. \ Grønsandsten.
)



Fortegnelse

Forsteningerne i Kridtfonnationen paa Bornliolm.

Af Dl. O. Mørch.

Arn. betyder Ar nag er kalk en ved Arnager.

(.rrs. — Grftnsaudsteneu. Naar ingen Lokalitet angives ved

denne, ore Forateningenie fra Partiet mellem Stampen og

Madsegrav i Nærheden af Amager. Er der vedføjet (Bl.)

ore de fra Partiet ved Blykobbeaa.

1. Belemnitella (Actinocamax?) westfalica, Schltlt.

Belemnites minimus, List. Gein. Cliarakt. d.

siich.-bohm. Kr. 1. 17 f. 33.

Actinocamax veriis, d'Orb. Pal. fran9. suppl.

t. 2, f. 6 aff.

Spra. max. long. 61 mm; diara. ad basin

7 mm; diam. max. 9 mm.

Spm. min. long. 31 mm; diam. ad basin

Omtrent 33 Expl. De to følgende Arter,

hvoraf der kun findes enkelte Expl., ero ikke

særligen benævnede af Prof. Schl ilter.

2. Belemnitella sp.

Belemnitella subventricosu, Wabl. aff. sed basi

Iklentiiitelln wHcronata, S<'hl.>th. Arn. Grs.

Et større Fragment; long. 48 mm., lat. 15 ram.

:

og et^aindre Expl. med Alveolus; diam. 11 mm.;



V. Seobach*) anfører den vel fra Grønsand-

stonen, men har formodentlig ment B. ivest-

Ammonites Stobæi, Miss.?

Fragment af et middelstort Expl. ved Adjunkt

Scaphites binodosus, A. Eomer.

Scaphites sp. aff. præcedentis.

Scaphites inflatus, A. Romer.

Scaphites Geinitzi, d'Orb.?

Turrilites polyplocus, Rom.?

Fragment af to Vindinger, omtr. l'/o Tom.

10. Bulla, sp. Long. 3V'-' mm.
|
Ara.

11. Aporrhais stenoptera, Goldf. 1. 170, f. 6 b, non a. 1 Grs.

Bostellaria calcarata, Reuss. t. XI, f. 5.
j

Adskillige Expl., hvoraf et næston helt. i

12. Turritella (Haustator) lineolata, Romer t. XI, Grs.

f. 24.

Aftryk af et lille Expl. Diam. 8 mm.

13. Turritella fllaustator), an sp. rtiv. Grs.

14. Turritella acicularis, Reuss, t. XI, f. 17. Arn.

Utvdelig Kjærne; long. 13 mm., lat. ad bas.

15. Crepidula fJn/undibulumJ cretacea, d'Orb. aft". Grs.;

En for Underslægten usædvanlig stor Art,

sandsynligvis ny; men ikke tilstrækkelig vel i

bevaret for Beskrivelse. Diam. 25 mm.

16. Natica, sp. Grs.

Nogle fortrykkede Expl. Diam. c. 19 mm.



„P/e«r IX, f. 10 (

sed dilfert:

T. minus ventricosa, costis obliquis acutis.

Loug. 30 mm., lat. 12 mm.

Pleurotomaria Unearis, Mant. ?

Nogle fortrykkede Kjærner. Diam. c. 90 mm.

Pleurotomaria, sp.? Diam. 30 mm.

Patella vel Orbicula.

Nogle Expl. med et brunt Overtræk, stærkt

straaleribbet. Diam. 7 mm. Det kan ikke

afgjøres, om der skal være en Underskal, eller

Hul,

Fissurella depressa, Gein., Eeuss t. XI, f. 10,

som forøvrigt er meget lignende.

21. Teredo, sp., et Eør.

22. Tellina, sp. T. tenui, Da Costa, aff. Loug.

13 mm.

23. Pholadomya? elongatissimafMyaJ, Eomer t. X,

En fortrykket Kjæme. Long. 25 mm.

24. Thracia? sp. Lutraria gurgitis, Brongt., aff.

- Long. 17 mm., alt. 10 mm. (cardo ign.).

25. Cytherea faba fVenusJ , Sow. M. C. t. VI,

f. 567 aff.

Cytherea suleataria, Desh., simillima.

Long. 20 mm. (cardo ign.).

26. Thetis, sp.? (Kjæme).

27. Lucina, sp. Long. 7 mm., alt. 9 mm. (Kjæme).

28. Cardita? tenuicosta, Eeuss t. 38, f. 16?

29. Arca, sp. Long. 20 mm.

30. Pectunculus obsoletus, Goldf., Gein. t. XI, f. 2?

Long. 15 mm. (cardo ign.).



32. Ino -eraums conrelhtus, Cnldf. t. 1

33. Ino •era,nus Curi.ri Brongt.

noccramiis hilus, Mant.. Wo^v. M.

Fm^mentor af 10 mm. Tykkolso.

84. hw rranivs, «[).

To ExpL,

Spidsen af en mindre Art.

Afodiofa flirachydontesi. sp

Xogle temmelig vel bevaroc

Længde; et mindre Expl.,

ske en Modiolaria.

Spondylus arviatus, Goldf.

Et 1 Expl.

med Spor af Pigge. Xogle Kjæruer, 13 mm.

lange, høre formodentlig hertil.

39. Spondylus lineatus, Goldf.

Flere Expl. 25 mm. i Diam. og en Unge paa

Ostrea flahelliformis.

40. Lima (PlagiostomaJ Hoperi, Sow.

Adskillige gode Expl., hvoraf nogle vistnok

60 mm. brede.

41. Lima pusilla, Miss.-? Et lille Expl.

42. Fecten (NeitheaJ striato-costatus, Goldf.

Et enkelt godt Expl.

43. Fecten inversus, Nilss.

Pecten squanmla, Goldf. t. 99, f. 6. Et Expl.

44. Pecten lævis, Nilss.
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Nilss.

46. Pecten suharatus, Nilss.

47. Pecten lineatus, 5ilss.?

48. Pecten exaratus, Nilss.?

49. Pecten arac/moideus, Defr. (non Phill.).

Pecten compUcatus, Miinst., (ioldf. t. 91, f. 1

50. Pecten Passt/ii, d'Arch., aff.

• Pecten undulatus, Nilss.? Spm. 25 mm. la

51. Pecten miscellus , Munst. , Goldf. t. 91, f.

peraff. Spm. 7 mm. lat.

52. Ostrea flahelliformis, Nilss.

Ostrea sulcata, Eeuss t. 28, f. 2—4 & 8.

Temmelig almindelig. 55 mm. lat.

53. Ostrea hippopodium, Miss.

Spm. 1. 12 mn

54. Ostrea (Lopha) . Defr., Goldf.

ExpL; long. 25 mm.

55. Rhynchonella subplicata, Mant.
i Grs.

56. Rhynchonella, sp.
}
Grs.

Kjærne af en comprimerct Art. Lat. 10 mm. !

57. Terehratula rhmnhotdalis, Nilss.? Arn. Grs.

58. Terehratula capillata, d'Arch., Geiu. t. 20, Grs.

f. 12, aff.
I

Serpniæ.

59. ^erpula gordialis , Goldf., Eeuss t. 43, f.

60. Serpula implkata, Hag.?

61. Serpula spiridæa, Goldf.? (Kjærne).

62. Serpula fPomatocerosJ, sp.

63. DUrypa, sp. Long. 25 mm., lat. 5 mm.

Et afslidt, noget krummet Rør.



65. TurhinoUa (ParasmiUa?) centralis, Mant.?

Long. 47 mm.

Protoioa.

66. Haplostiche, sp.

67. Eobulina, sp.

68. Frondkularia elUptica, Nilss.

69. Frondkularia cordata, Rom.

70. Manon seriatoporum, Eom. ?

71. Scyphia suhretkulata, Miinst.?

72. Choanites Kønigii, Mant.?

Andre Dyreklasser.

73. Pollkipes, sp. (sands, maxhnus, Sow.).

74. Fiskeskjæl.

75. Knogler af Reptilier, meget slet bevarede.

Af fossile Planter har Brongniart i

„Histoire des végét. foss." bestemt følgende

fra Amagerkalken:

76. Fucoides Lyngbyanus, Brongt. t. 2, f. 20—21.

77. Confervites fasckulata, Brongt. t. 1, f. 1—3.

78. Confervites ægagropiloides, Brongt. 1. 1, f. 4—5.

der alle forekomme i saa stor en Mængde, at de ere de mest cha-

rakte ristiske , om end mindst tydelige af Forsteningerne i Amager-

kalken. Confervites fasciculata er senere fundet i større og bedre Expl.

end dem, der i sin Tid bleve tilstillede Brongniart; de have en

Længde af over 140 mm., ere 1 mm. brede og forsynede med en

'A ram. tyk, cylindrisk Axe. Denne sidste bestaar enten af Kiselsyre

eller Svovlkis, der atter i de allerfleste Expl. er omdannet til Jern-

tveilte. Det er dog tvivlsomt, om de med Eette bør henføres til

ConfeiTerne, eller om de ikke snarere maa betragtes som Svampnaale.



rorsteningerne i Grrensandsdannelsen ved Lellinge.

fephalopoda.

1. Nmttdw. fsect sim])lu(s) ^p

Diani r> mm Ln t1ulti\kt Ki-iMm-

r coistis tonfortis, spiialitei inutumio sult ita Lons, 20 r

roniatelln^ atfims,\Mioix aW Loiu 12 mm
(iutluwn (Potamidisj, sp

h<,hm,U( R> ,, I , ,lnu, IJMi- t \LI\, f 17

r -^111 ihru liMt c sti. u I MV L n_ ? '> mm <lnm

11. Tnn-hu... .p. J)iam. -JO mm.

DfMiiiun \ •lin- r, Arter lioiihdrende til forskjellige Slægtei

Long. 50 mm.; meget slette Expl.



13. Teredo amphisbæna, Sow.

Gastroehæna amphisbæna Gein. t. 52, f. 11, er meget lignende

men Kørene paa Lellinge-Expl. ere tykkere, 5 mm. i Diam

Rørene ere tæt sammenpakkede og have uden Tvivl siddet i

Træ, hvoraf der findes Spor.

14. Solecurtus? fPanopæafJ sinuatus, Reuss. t. XXXVI, f. 4?

Long. 45 mm.; alt. 15 mm.

15. Pholadomya Esmarckii, Nilss. ?

Long. 57 mm.; alt. 47 mm. Expl. ere vel bevarede, men

kunne dog ikke bestemmes med Sikkerhed.

16. Pholadomya, sp.

T. brevissima, triangularis. Long. 40 mm; alt. 45 mm.

Goldf. t. 155, f. 6, non absimilis.

17. Pholadomya, sp.

T. compressa, antice subtruncata. Long. 62 mm. ; alt. 42 mm.

18. Pholadomya, sp.

T. parva, cordata, antice truncata. Long. 33 mm, alt. 24 mm.

Ph. clathrata, Goldf. t. 155, f. 6, similliraa.

19. Neæra, sp.

T. radiatim costellata. Long. 9 mm.

20. Venus hnmersa, Sow., Gein. t. 20, f. 5?

An Cytherea'i Long. 35 mm.

21. Cardium alutaceum, Miinst., Gein., afF,

22. Lucina, sp.

T. argute concentrice sulcata. Long. 7 mm.

23. Isocardia? turgida, Reuss. t. 40, f. 16, afif.

Lat. 30 mm.

24. Pectuncultis hrevirostris, Gein.?

Lat. 45 mm.; alt. 32 mm.

25. Arcaf sp. Long. 5 mm.

26. Cumllæa glahra, Sow.? Long. 30 mm.



Kjævne omtr. 75 mm. bred.

Pecten lævis, Nilss.?

Lima elongata, Sow., Mant. t. 19, f. 1? Alt. 12 i

Lima decussata, Miinst.

Lima pusilla, Nilss.?

Lima fLimopsisfJ, sp.

Ostrea (Gryphæa) vesicularis^ Lam., jun. ?

Loug. 35 mm. spm. 2.

Ostrea, sp. Diam. 15 mm.

Anomia? sp. Diam. 13 mm.

Bracbioiiopoda.

Terelratdla pulchdta, Xilss., aff., sed mvilto mino



St. Croix's Flora/)

H. F. A. Baron Eggers.

HertU Tab. H.

I.

JDen danske St. Croix, som af de ikke Dansk talende Ind-

byggere i xUmindelighed betegnes med dens oprindelige, af Colum-

bus givne Navn Santa Cruz, en af de smaa Antiller, er beliggende

mellem 17° 47" og 17° 40' K Br. og mellem 64° 54" og 64° 35"

V. L. for Greenwich-), c. 8 geographiske Mile Syd for St. Thomas

og St. Jan og omtrent lige saa langt S. O. for Vieques eller Crab

Island, dens nærmeste Naboer, som i klart Veir meget tydeligt

kunne sees fra den.

Dens Form er tilnærmelsesvis en ligebenet Trekant med Basis

omtrent V4 saa lang som en af Siderne og vendt mod Vest, Spidsen

mod Øst. Dens største Udstrækning, c. 5 geograph. Mile, er saa-

ledes fra Øst til Vest, medens Breden fra l^A Mil i den vestlige

Del tager jevnt af henimod Østspidsen, som ender i et smalt klippe-

fuldt Forbjerg.

Det samlede Fladeindhold er 3,55 Kvadratmile*^, hvorpaa der

imidlertid lever en Befolkning, hvis Tal ved den sidste i 1870

I Forelagt i Mødet den 29de Oktober 1875.

I Disse Angivelser, saavelsom de længere nede følgende Høideangivelser

ogHavdybder ere efter Capt. Par s o ns Kort overøen, udgivet af det

engelske Søkortarchiv 1856.

I 51,801 acres.
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foretagne Folketælling beløb sig til 22,760 eller omtrent 6,411

paa Kvadratmilen.

Som hele den lange Ørække, der fra Yucatan i en stor Bue

strækker sig rundt til I^ordostspidsen af Sydamerika, er St. Croix

af vulkansk Oprindelse og maa som de andre mindre Øer næmest

opfattes som en op af Havet ragende Top af en sunken Bjergkjæde,

der ved en dyb Kløft liar været adskilt fra sine næimeste Naboer.

Denne Kløft, som nu er en dyb Havarm, maa selvfølgelig have

isoleret Øen en Del fra sine Naboer, selv da do vare indbyrdes

landfaste, hvilket endnu viser sig i ikke ubetydelige Forskjellig-

heder i Floraen, som længere henne ville blive nærmere omtalte.

Kysterne hæve sig i Nordvest steilt op af Havet til en Høide

af indtil 800 Fod med flere Hundrede Favnes Dybde i kort Afstand

fra Land, medens Vestkysten og især Sydkysten ere flado og tem-

melig jevnt skraane af mod de støiTO Havdybder.

Udfor Øens østlige Del strækker der sig en c. 2 Mile lang

Cxrund, hvorpaa den lille steile Holm Buck Island og den endnu

mindre Grønkayen hæve sig ikke langt fra Nordostkysten, som er

afvexlende flad og steil.

Sin største Høide over Havet har Øen i sin bredere vestlige

Del, hvis hele nordlige Trediedel, med Undtagelse af en lille smal

Slette langs Nordkysten, bestaar af et grenet Høidedrag, der løber

i Retningen fra Øst til Test, og som nærmest Vestkysten breder

sig noget mere ud mod Syd.

Dette Høiland, hvis mest fremragende Punkter ere Bodkin

(970 eng. Fod), Saltriver Bakker (872'), St. Georges Hill nær

Frederikssted (937') og især Øens to høieste Toppe, Mount Eagle

(1150') og Blue Mountain (1090'), skraaner paa den sydlige Side

jevnt nedad til en udstrakt Slette, som indtager det Øvrige af

Øens vestlige Del, hvor dens Flader kun hist oo- hov nær Syd-

Høidedrag er det betydeligste.



Ted en smal Tværdal, der som en Fortsættelse af dette Slette-

land strækker sig mod Nordost tværs igjennem Oeii til don paa

Nordkvsten sig indskjærende lille Fjord Saltriver, or det ovenfor

omtalte vestlige Iløiland tydeligt adskilt fra det mindre østlige

Høiland, som opfylder omtrent liele don smallere østlige Del af

Øen og bestaar af en langs Midten løbende Hovodkjæde med gre-

nede Udløbere mod Xord og Syd.

De liøicste Punkter i dette Høiland cre Signal Hill og Jacobs

Peak nær Christianssted (,865' og 780'), Cotton Grove Bakker

længere mod Øst (8G0') og de to spidse Uoat Hills nær Ostpynten

(610' og 660'). Paa sin nordlige Side giver dette mindre Høi-

land Plads dels for en smal Slette langs Kysten, dels for mindre

Dalstrøg, som blive bredere udadtil mod Havet, og paa sin syd-

lige Side for lignende større eller mindre Dalstroir.

Disse mod Havet sig udbredende Smaasletter liav(> .illc en

flad sandet Strandbred og ere adskilte indb}rdes ved Udløbere fia

Hovedkjæden, der ved Kysten ende i smaa steile Klii)perorbjerge

af forskjellig Høide.

Høidedragenes Masse er i Hovedsagen en Ler.skifer af for-

'"kjt'llig Farve, mest graa eller brun, hvis Lag ere luinr.b' i fur-

skji'lli-o Vinkler, i enkelte Kløfter endog paa 90^. ng -nm nfr.^

igjen ved Tværkløftninger ere delte i Støtter og Stykk<r, tk-v \.'(1

FugridifdtMis Tnd\irkning let l)rækkes løs og forvittre.

lii'deiN Sletttdandet iovrij^t over drtte Kalkundurlag har et Hero

i-'"d t>kt Ld'^r af Muld (.g Ler. s.uu i Tidernes Løb er nedskyllet

fra HoilamU't og som danner den frugtbare, <]\rk»"Iiirt' Jnrdsknr])e,

^^g kun enk<'lte mindre Stra^kninger , isiiT i d-'i ^-uKi'-tliir«' Dtd,

ere bedækkede med Sand, der ofte er rodt •- i- P.h. Idui

Denne Kalkformatinn hører ifølg.« J'p.f. or^t-.i'i til ibni



tertiære Jordperiode og indeholder en Mængde Forsteninger af

Havdyr, der ikke ore meget forskjellige fra dem, der endnu leve

ved de vestindiske Øers Kyster.

Dalstrøgene og de smaa Sletter i Øens østlige Del ere ofte

tedækkede med Sand, og Kalkunderlaget træder her saagodtsom

aldeles ikke frem til Ovei-fladen, Foruden de her anførte to Hoved-

formationer findes der paa St. Croix endnu nogle nyere Dannelser,

især en gjennemhullet Kalksten, der forekommer mest langs Vest-

kysten, og som dannes ved, at Muslingskaller og Koralstykker for-

hindes til en fast Masse ved Hjælp af det kalkholdige Søvand,

som paa Grund af den stærke Fordampning virker som et Slags

Cement 1), samt Lagundannelser , som fremkomme ved, at flade

Bugter, der udadtil mod Havet ere indesluttede af et Koralrev,

efterhaanden udfyldes til sumpige Lavninger, som snart ere tørre,

snart oversvømmede af Brakvand, ved at Jord og Ler skylles ned

i dem af Eegnen, og ved at Mangrove-Vegetationen ophober sine

affaldne Bestanddele imellem sine talrige Kødder.

Af mindre hyppige Formationer forekommer der paa St. Croix

endnu Kvarts hist og her i fodtykke Gange, især ved Pyuthatteriet

nær Christianssted , og Diorit paa den allerede omtalte lille

Grønkayen nær Øens Nordostkyst.

Som Følge af det vestlige Høidedrags Ketning kunne større

Vandløb her kun danne sig paa Bjergenes sydlige Affald mod

Slettelandet.

I Virkeligheden sees her heller ikke faa Bækleier, men nær-

mest paa Grund af Skovenes Udryddelse paa en stor Del af Høi-

landet og i hele Lavlandet ere de fleste af dem tørre i den mindre

regnfulde Tid af Aaret.

Der er egentlig kun to Bække i denne Del af Øen, som altid

ere vandførende, og selv disse kunne i tørre Aar stedvis udtørre,

saa at deres Løb bliver afbrudt. Disse Øens to største Vandløb
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og Kingshill Gut*), som begge have deres Ud-

spring omtrent midtveis i det vestlige Høiland og ikke langt fra

Sydkysten forene sig til en forholdsvis anselig lille Aa, som der-

efter bærer :N'avn af Fair Plain Gut efter den Slette, den gjennem-

strømmer, og endog kan besejles med Baade paa sin nedre Del.

Dens Munding er imidlertid tilstoppet med Sand og Mangrovekrat,

og Vandløbet taber sig i et smnpet, kratbevoxet Terræn nær Syd-

kysten. En anden, men langt mindre, altid vandførende Bæk, som

ligeledes løber i sydlig Eetning, er Høgensborg Gut, noget nær-

mere mod Vestkysten.

I Høilaudets vestlige Del findes nogle mindre Længdedale,

som gaa i Eetning fra Øst til Vest og gjennemstrømmes af smaa

Vandløb, af hvilke fiere paa Grund af de omgivende Ski-aaningers

Skovbeklædning ere permanente og ikke udtørres selv i meget

tøn-e Aar.

Hertil hører især Moimt Stewart Gut, den største af dem alle,

samt de to gjennem romantiske med frodig Skov bevoxede Kløfter

strømmende Croquis Bæk og Caledonia Gut.

I Tværdalen mellem det østlige og vestlige Høiland flyder den

altid vandførende Concordia Gut, som udmunder i den ovenfor

nævnte Fjord Saltriver, og blandt hvis Tilløb den stedse rindende

lille Canaan Bæk, der kommer fra Blue Mountain og gjennemløber

t'u smuk lille Dal, fortjener at nævnes.

Paa Grund af sin ringe Udstrækning og sine næsten skovløse

Bakker er Øens østlige Del saagodtsom uden pemianente Vandløb,

af hvilke der kun findes et eneste, uemlig en lille Bæk mellem

Plantagerne Annas Hope og Work & Eest nær Christianssted,

medens de øvrige Bækleier her som i den vestlige Del kun efter

stærke Eegnfald have rindende Vand i kortere eller længere Tid.

Trods deres ringe Antal og Størrelse have de her anførte

permanente Vandløb dog stor Betydning for Culturen paa Grund
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af dot ferske Tands Yigtigliod ved Plantagernes Drift, ligesom

ogsaa den spontane Vegetation ved Hjælp af dem kommer til at

indbefatte Former, der ellers vilde mangle Rctingelsorne for deres

Tilvirrelso, og som derfor ogsaa mangle paa flere nærliggende Øer.

der ingen permanente Vandløb kunne opvise.

Paa Grund af, at Jordoverfladen paa hele Øen har en større

eller mindre Hældning mod Havet, i Forbindelse med den .>t<erke

Fordampning forhindres Ansamlingen af større .Masser fersk \'and

til Damme og Søer. men deres Mangel i Landskabet erstattes tildels

ved Lagunenie, hvis Dannelsesmaade allerede er omtalt i det Fore-

gaaende, og som dels endnu staa i Forbindelse med Havet ved en

smal Kanal, dels ere aldeles afskaarne fra dette ved en smal.

sandet Landstrimmel, der kun sjeldent eller aldrig overskvUe.>^ af

Den sidste Slags Laguner udtørres ikke sjeldent aldeles og

benævnes Saltponds (Saltdammej ])aa (rrund af. at der ved Udtør-

ringen samler sig Saltkrystaller langs Ptandene.

Selvfølgeligt kunne Laguner kun dannes paa flade Kyster,

hvorfor de største ogsaa lindes paa Sydsiden af Øen, navnlig den

udstrakte Krauses Lagun eller Anguilla Pond, den omftingsrige.ste

af dem alle, som efterhaanden bliver omdannet til en stor

ilangnn-esump, idet talrige Øer af Rodtræet i dens vidtløftige

Vandflade udbrede sig mere og mere og om.^ider ville forene sig

til en eneste Skov.

En anden stor Lagun er den paa øens Sydvestspids belig-

gi-Tule Sandypoint Lagun, hvorimod de andre langs Sydkysten dan-

nede Laguner ere af mindre Betydning.

N-.rdky^ten har i sin vestlige Del, paa Grund af. at Bjergene

her træde lige ud til Havet, kun en eneste lille Lagun at opvise,

nemlig paa den i det Foregaaende nævnte lille Slette, medens iler

i dens ostlige Del findes flere mindre Laguner, af hvilke især

Christian.ssteds Lagun fortjener at nævnes paa Grund af sin Ud-

strækning og Dybde.



Vandstanden i Lagunerne er meget forskjellig, idet nogle,

saasom Christianssteds Lagun, have indtil 1% Favns Dybde,

medens andre, som Sand}-point Lagun, kun have */2—*/6 Favn, og

atter andre, som allerede anført, ofte helt udtørres.

Paa Grund af deres mere eller mindre direkte Forbindelse

med Havet er deres Tand imidlertid altid brakt, en nødvendig

Betingelse for den deres Bredder indfattende Mangrove-Vegetations

Tilværelse, om hvilken der senere vil blive talt næmere.

Flere af de mindre Laguner med lav Vandstand ere forsøgte

afgrøftede og tørlagte for at opdyrkes, hvilket i de Tilfælde, hvor

Forsøget er lykkedes, paa Grund af Bundens Eigdom paa ned-

skyllet Muld og forraadnede Plantedele, har givet udmærkede Ee-

sultater for Sukkeravlen.

Som det kan ventes paa en lille mellem Vendekredsene,

der til alle Sider er omgivet af et stort Hav og uden betydelige

Høider, er Temperaturen paa St. Croix kun underkastet meget

ringe Svingninger.

Efter de over Temperaturen paa St. Thomas af Dr. Horn-

beck og Pastor Knoxi) anstillede Iagttagelser, hvis Eesultater i

Hovedsagen maa antages ogsaa at gjælde for St. Croix, udfandtes

Aarets Middeltemperatur af den første for 5 forskjcllige Aars Ved-

kommende at være 26,4° C, og af den sidste for Tidsrummet fra

1845 til 1847 incl. 27,2° G. , med kun ringe Forskjel mellem de

enkelte Maaneder, idet Hornbecks koldeste Maaned (Januar) havde

en Middeltemperatur af 25,0° C. og Knox's (Februar) af 25,6° C,

medens den førstes varmeste Maaned (Juli) angives til 27,7° C. og

den sidstes (September) til 28,9° C.

Temperaturen paa de forskjellige Dagstider er ligeledes præget

af en høi Grad af Ensformighed, saa at Forskjellen mellem Døgnets

høieste og laveste Varmegrad sjeldent overstiger 5° C, ligesom

ogsaa Forskjellen mellem Maximum og Minimum efter Dr. Horn-

') Berarsøe. 1. c. S. 578.



becks Iagttagelser for 5 Aar kun var 13,7° C. (Maxim. 34,2^.

Miiiim. 20,5°) og efter Knox's 15,2° C. (Maxim. 33,3°, Minim.

18,1''), medeus den gjennemsnitlige Forskjel mellem Aarets Maxi-

mum og Minimum efter den Sidstes ObseiTationer er 12,1° C. og

mellem den koldeste og den vanueste Maaned endog kun 3,1° C,

Disse Tal, som stemme meget nær overens med forskjellige

Iagttagelser fra andre af Antillerne'), ville', som allerede anført,

utvivlsomt kunne antages som gjældende ogsaa for St. Croix paa

Grund af Øernes indbyrdes ringe Afstand og i alt Væsentligt over-

ensstemmende N^aturforhold, uagtet der, saavidt mig bekjendt, ikke

haves Angivelser af Temperaturmaalinger foretagne med paalidelige

Instrumenter for et længere Tidsrum for denne Øs Yedkommende.

De anførte Middeltemperaturer gjælde selvfølgelig kun for

Steder i Mveau med Havet, idet Varmen aftager med den voxende

Høide, ifølge Knox's Iagttagelser paa St. Thomas med omtrent

2X C. for en Stigning af 800'.

Det Karakteristiske for St. Croix's Temperatur er saaledos en

ensformig høi Varmegrad, hvis Virkninger dog formindskes ved den

regelmæssigt blæsende Passatvind, der kun i de saakaldto Orkan-

maaneder, Juli til October, bliver afbrudt og uregelmæssig, hvor-

for disse Maaneder ogsaa ere Aarets vanneste.

Paa Grund af denne ensformige Temperatur er derfor Bevæ-

gelsen i Planterigets Udvikling ikke som i tempererede og kolde
'

Egne betinget af Aarstiderues Vexlen, forsaavidt denne medfører

en forskjellig Temperatur, men som i alle Tropelande i Alminde-

lighed, kun forsaavidt den medfører en større eller mindre i!^edbør.

Dette gjælder dog mere for de vegetative Organers Vedkommende^

idet Tidspunktet for de reproductive Organers Udvikling er tem-

melig constant for hver enkelt Arts Vedkommende, uanset Ned-

børens Mængde, hvilket uden Tvivl maa tilskrives dybere liggende,

af de ydre Climatforhold uafhængige. Grunde.
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Men forsaavidt Plantens helo Tihærelso or afliængiL- af de

vegetative Organers Eestaaen o- Vioxt. maa den atnidsphæriskc

Fugtighed, som igjen betinger Jordbundens, altid anses for en af

de vigtigste Faetorer i Planternes Liv. især i Troiierue, hvor For-

dampningen er saa overordentlig stor.

"Uagtet Luftens gjennemsnitlige Fugtighedsgrad ifølge de i

den senere Tid af prakt. Læge Xeumann anstillede Iagttagelser

er meget betydelig paa St. Croix, nemlig omtrent 75—80 pCt. af

det mulige 3la.\imum under Berlugningspunktet, udfordres der dog

paa Grund af denno ^Uvvkt^ Foniunpning en anselig aarlig Xedbor,

Stationer i Chrislianssted, paa Kingshill og i l^rederiks^ted . alle

tre beliggende tæt ved eller kun lidet hævede over Havet, medens

(Itr fra det store vestlige TTøiland og hele Ostenden aldeles ingen

Tilfæl.lo. Dette maa saa niej>-et mere beklages, som det er uden-

for al Tvivl, at de høie tildels skovklædte Rnkker i det forstnæ\nte

aarlig XtHll)Or end Lavlandet, især dett.s ^y\U-r WyM^tio-. modens

tydeligt mindre end den mellemste Del. livor]>aa allerede don der

fremherskende Vegetation er et tilstrækkelig tydeligt Bevis.

Grunden til disse Forskjelligheder maa søgo.> i. at Hakkern." i

den ostlige Del ere lavere og sknvlose. medens Vinden, der '^aa

-"dt som altid er østlig og derfor her kan udfolde sin største

Kntft. jager Kegnskyenie hen over dem og først efterhaanden ved

<it blæse hen over Landet mi.ster noget af sin Kraft, saa at

Skyerne kunne faa Lov til at sænke sig os fortættes til Kegn,

hvilk^..t uavt\lig vil ske paa do hoiere. >kov klædte Bakker i det

vestlige Hoiland.

Kegnskyeus Høide i disse Eirne synes nfte ikke at være mere

end 1000' over Jorden, at dømme efter det høieste Bjerg paa



St. Thomas, Crown, hvis 1500 Fod høie Top ikke sjeldent ses helt

indhyllet i tætte Kegnskver.

Eegnen falder saa godt som altid i Byger, der hidføres af

Passatvinden og sjeldent vare mere end nogle faa Timer, ofte

meget kortere, medens eu jevn sagte Kegn, der varer en hel Dag

eller mere, hører til Sjeldenhedeme og altid pleier at være ledsaget

af vestlig eller sydlig Vind.

Paa Grund af, at Eegnen, som anført, for det Meste falder i

Form af Byger, der kun komme en mindre Strækning af Øen til

Gode, bliver Xedbøren altid uligelig fordelt over de forskjellige

Distrikter, og det er derfor sjeldent Tilfældet, at Vegetationen,

saavel den dyrkede som den vildtvoxende , staar paa et ensartet

Udviklingstrin over hele Øen.

En egentlig Regntid, som en Modsætning til en absolut tør

Tid, kjendes ikke paa St. Croix, medens der ganske vist gives eu

Tid af Aaret, hvor det constant regner mere end til de andre Tider.

Men Overgangene ere saa jevne , at der aldeles ikke kan drages

nogen blot nogenlunde skai-p Grændse, saa at den aarlige IS'edbør

graphisk kan betegnes ved en CuiTe, hvis laveste Punkt falder i

Februar og det høieste i October med jevn Stigen og Aftagen i

de mellemliggende Maaneder med Undtagelse af et lille Spring for

Mai Maaneds Vedkommende.

Efter de paa de ovennævnte tre Stationer, der alle have om-

trent ens Nedbør, i Tidsrummet fra 1852 til 1873 foretagne Maa-

linger af den daglig faldne Regnmængde, har jeg udfundet en

aarlig Gjennemsnitsnedbør for St. Croix af 44,48 eng. Tommer,

hvilket omtrent svarer til de nærliggende mindre Øers og til de

lavere Dele af de størres *) , hvortil jeg dog maa bemærke, at, som

allerede anført, det vestlige Høiland, ialtfald den største Del deraf,

utvivlsomt har en støn-e aarlig Nedbør, som ikke kan antages at

være under 50", medens den østlige Del af Øen paa deu anden

Side maaske neppe har 35", hvilket ogsaa stemmer med 3Iajor
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Langs Obscrvatlonor, ifølge hvilke det aarlige Gjeiinemsnit for

KcgnmængcUni paa Elizas Retreat. en Ost for Christianssted over

400' høit beliggende Plantage, for Tidsrummet fra 1838 til 1861

kun var 37,6".

Den anførte aarlige Totalsum af 44,48" fordeler sig over alle

Aarets Maaneder saaledes, at Februar som den tørreste har et

aarligt Gjennemsnit af 1,58", hvorefter dette stiger nogenlunde

jt'vnt, skjønt Mai dog altid har en noget større Xedbør end de nær-

mest foregaaende og efterfølgende Maaneder, indtil den regnfuldeste

31,ianed, October, der har et GjcTUiemsnit af 7,55" aarlig, for der-

efter igjen at aftage gjenneni Aarets Slutning til Januar, der kun

har lidt mere gjonnemsnitlig Xedbør end f^'ebruar.

Imidlertid ere de enkelte Maaiieders Eegnmængde i do for-

sk jol lige Aar underkastede ikke ubetydelige Svingninger, idet de

dt'l.>5 alle eller dog største Delen kunne være enten over eller under

Gjcnnemsnitstallet , dels ogsaa, og dette er det hyppigste, kunne

fremvise en Forhøielse eller F(M-niiiulskel.>,e for enkeltes Vedkom-

mende.

Disse Svingninger kunne være betulelige. især for do mindre

regnfulde Maaneders Vedkommende, som f. E\. Februar, hvis

:\Iiddelnedbør er 1,58", og som et enkelt Aar har havt indtil 4,86",

m(\lens den i et andet kun har havt 0,36", hvorimod de mere

rognfulde Maaneder ere urulerkastede mindre Svingninger, som

f. Kx. October. der med et aarligt Gjennemsnit af 7,55" kun har

varieret mellem 18,62" og 3,00". Den mest ustadige Maaned er

Mai, som med et aarligt Gjennemsnit af 4,14" i det af mig an-

forte Tidsrum har varieret mellem 14,04" og 1,27".

Disse maanedlige Svingninger i Gjennemsnitsnedbøren betinge

selvfølgelig Afvigelser i det aarlige Gjennemsnit, som i det oven-

nævnte Ti.lsrum har varieret mellm 58.71" i 1861 til 29,38" i

1873, saa at det ene Aar kan have netop dobbelt saa stor N'ed-

bør som det andet.

Iagttagelserne over den aai-lige Eegnmængde, som rigtignok

kun omfatte de sidste 40 Aar, tyde ikke paa nogen Forraimlskclse,



hvilket paa en saa lille og forholdsvis lav neppe heller kan

antages at ville blive bevirket selv ved en endnu mere udstrakt

Cultur, ligesom da ogsaa de historiske Beretninger tilstrækkeligt

godtgjøre, at der nii og da indtraf tøn-e Aar, selv i den første

Colonisationstid , da Øen endnu for største Delen var bevoxet med

Skov, hvorimod det er hævet over al Tvivl, at den aarlig faldende

Eegn vilde have langt større Betydning for Øens Vegetation, saa-

vel den dyrkede som den vildtvoxende , hvis de naturlige Betin-

gelser for dens rette Virkning ikke efterhaanden vare blevne i høi

Grad ødelagte og forstyn-ede.

Desværre har imidlertid den bestandig tiltagende Ødelæggelse

af Skovvæxten, der navnlig paa de smaa, lave og klipperige Øer i

Troperne en af saa overordentlig stor Vigtighed for at forebygge

Jordbundens Udtørring, i høi Grad formindsket [N'edbørens Virk-

ning paa Planteriget ved at berøve den sine naturlige Keservoirer,

blandt hvilke det bedste er den porøse, mod Solstraalerne beskyt-

tede Skovbund. Paa den skovløse, af Solen haardbagte Jordbund

løber Eeguen for største Delen af uden at faa Tid til at gjennem-

trænge den og synke ned til dens dybere Lag, hvoraf den nær-

meste Følge er en betydelig Formindskelse i Kilders og Bækkes

Vandbeholdninger, saavelsom en almindelig Aftagen af Jordbundens

Fugtighed til stor Skade for hele Plantevæxten.

En Forandring i dette for Øen saa højst uheldige Forhold,

som forgjæves har været søgt afhjulpet ved private Mænds Initiativ,

^il neppe kunne opnaaes nndtagen ved en kraftig Indgriben fra

Eegjeringens Side ved Indførelse af Fredning om den bestaaende

og fremtidigt opvoxende Trævæxt, saaledes som den, skjønt uden

bestemt Lovhjemmel, blev paabudt og strængt overholdt af Øens

Gouvernei før Slaveemancipatio]

Regnen er sjeldent ledsaget af Tordenveir, der ofte udeblive

liele Aar ad Gangen, ligesom ogsaa de i Vestindien saa ødelæg-

gende og hyppige Orkaner kun meget sjeldent hjemsøge St. Croix,

der synes at ligge noget Syd for deres sædvanlige Eoute. Den

sidste Orkan, som berørte Øen, indtraf i 1837, medens de vold-



somme Hvirvelstorme, som i 1867 og 1871 anrettede saa s

Ødelæg-irelser paa de kun S .Mile nordligere beliggende Jomfru

aldeles ikte berørte St. Croix pau deres Vei,

Som paa alle de vestindiske Øer har den oprindelige Vege-

tation paa St. Croix imdergaaet ikke ubet\deligp Forandringer ved

Opdyrkningen og dot i liøiere Orad end de fleste mindre Øer, idet

den paa Grund af sin jevnoro ()\oi-flade mere end de andre egnede

sig til at opdyrkes og taijes i Cnltnrens Tjeneste. Efter forskjel-

lige mindre Colftnisationsforsøg af Englændere, Ilollæudere og

Eransknnrnd, der som oftest under indbyrdes Eeider grundede

mindre Colonier paa Øen, som imidlertid flere Gange bleve aldeles

ødelagde af Spanierne fra Portorico, der vel ikke selv agtede afc

o])dyrke Øen, mon heller ikko vilde taalo fremmede Naboer saa

nær ved sig, blev St. Croix endelig i Aaret inryO taget i Besid-

delse af Franskmænd fra St. Christopher efter Ordre af dennes

Under forskjellige Omskiftelsfn- og ofte store Vauskelighedor,

saasoui Tørke (1661), Orkan og Hungersnød, opdyrkedes Øen efter-

liaaudt'H mere og mere; især plantedes Tobak, som s\nes at luue

\.erfr IFm.biproduktet, idet Øens Afgift i 16(54 til 3Ialteserordenen,

som den {^aim- eiede den, angives til 47,000 tT Tobak aarlig,

tager med Hestemøller til liørenes Presning.

Af for-skjellige Yttringer hos DuTertre sos det, at Oen. som

det kunde forudsættes, ved Franskmændenes Ankomst dertil var

aldeles bedækket med Skov, som i Forbindelse med Landets Fladhed

og de stilk'staaende Laguner langs Kysterne gjorde Luften meget

usund og fuirtig, hvorfor (Km-i knm i Vanry paa (h-und af sit slette

Klima, der foraarsajirede uuxnui- uf JwWiy^-nvrwt, Død, hvorpaa den

^ntilU'.. P.ms IdGT-
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Et Kort over Oon fra 1(571, vedføiot Du Tertrcs Eo<r. viser

(len Tiiellemste oi,- tildels don vestlige Del af Øen godt opdyrket og

oversaaet med Plantager i et Antal af omtrent 90, medens den

ostlige Del af øen fra lidt Ost for det nuværende Christianssted

Træv.exT.

Mrdeiis Ooiw .,|.rindrlige Plantevæxt ved Culturen. Udbredelse

efterlinanden mere og mere maa antages at være bleven fortrængt

fia en stor Del af de rigeste og frugtbareste IXnie i dette Tids-

rum
. har den kunnet gjenvinde det tabte Terræn i den derpaa

folgende Periode fra 1605 til 1735, efterat alle Tndbyggerno, hvis

Tal efterhaaiiden var sunket ned til 747, trods deres Protester, af

den franske Kegjeriiig vare blevne transporterede til den opblom-

strende roloui paa St. Domingo i det førstnævnte Aar, hvorved St.

Croix blov overladt til sig !,elv i 40 Aar og gradvis maa antages

at være vendt tilbnge til sin oprindelige Tilstand. Dette be-

kræftes af Lab at, som i 1700 besøgte Øen'). I det ovenfor

nævnte Aar, 17o5, blev Øen k.jøbt af den danske Ifegjering, 'Jom

sendte Colonister dertil fra det nærliggende St. Thomas, der al ke-

rede i nogen Tid havde været en dansk 0.

D.Mi i for^kjelli-v E<M-(^tningnr omtalte Opbrænding af Skovene

større Omfang, ligesom Øen nejipe heller igjen i et saa forholdsvis

5vort Tidsrum. S(nu det nævnte, vilde kunne h.ive beklædt sig selv

nied den \i)pigo Skovvæxt, som ved de Danskes Ankomst bedæk-

kede hele Øen, og som indeholdt de samme Former, som maa aii-

<<i?es at have dannet Skoweiretationen fra den for.^te Tid af.
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Colonisationen under dansk HeiTedømme foregik temmelig

hurtig, idet der under Capit. Moths oplyste Styrelse i de næmest

følgende Aar kom eu Mængde engelske og hollandske Plantere fra

andre Øer til St. Croix for at tage dens rige Jord i Besiddelse

mod en ringe Kjøbesum.

I en interessant lille Bog fra denne Tid') omtales Øen som

i Hovedsagen hevoxet med tæt Skov, der først maatte ryddes,

førend der kunde begyndes paa Jordens Dyrkning, hvorefter Træstam-

merne ofte solgtes som Gavntømmer til de nærliggende engelske

Øer, der paa Grund af deres ældre Cultur allerede lede Mangel

Eigdommen paa Skov var den Gang saa stor, at Folk paa det

blomstrende og rige St. Eustatius tilkjøbte sig Plantager paa St.

Croix for med deres egne Skibe at kunne tilføre den førstnævnte

skovfattige det fornødne Tømmer og Brænde.

Blandt de i hin Tid almindelige Træer nævnes Mahagony

{Swietenia), Fustick {Maclura tmctoria) og Pockenholt (Guajacwn

ofjicinale), af hvilke især de to sidstnævnte havde stor Værdi som

Gavntømmer og Farvetræ, hvorfor de selvfølgeligt vare meget efter-

spurgte og nu ere sjeldne paa Øen.

Medens der i Franskmændenes Tid hovedsagelig dyrkedes

Tobak paa St. Croix, dyrkedes der under dansk Herredømme især

Sukkerrør og Bomuld, det sidste dog na\Tilig i den østlige Del af

Øen, hvor Skoven var tyndere og Jordbunden fattigere, saa at der

her kun fandtes 1—2 Sukkei-plantager paa den Tid, den oven-

nævnte lille Bog udkom. Jordbunden angives at have været saa

rig i Øens større vestlige Del, at Sukkerrøret de første Par Aar

skjøde i Yeiret til 6 Alens Høide og ofte udartede saaledes, at

den meste Saft kun bestod af Vand og indeholdt lidet eller intet

Sukker.

i Beskrivelse af EUandet St. C
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Det var dog først efter JSTegeropstanden paa St. Domingo i

Slutningen af forrige Aarhuudrede, at Sukkerdjrkningen naaede sit

største Omfang, idet Productionen af Sukker paa hin omtrent

aldeles ophørte, og mange af de franske Colonister flygtede til de

omliggende Øer, deriblandt ogsaa til St. Croix, hvor nu efterhaan-

den ogsaa den mindre frugtbare Østende indtoges til Dyrkning af

Sukkerrøret helt ud til Cotton Valley og Cotton Grove nær Øst-

pynten, medens samtidigt mere og mere af det skovbegroede

Høiland i den vestlige Del, trods den vanskelige Dyrkning, blev

ryddet og beplantet med Sukkerrør, saa at det dyrkede Areal i

1797 omfattede 28,655 Acres »). Selvfølgelig indskrænkedes den

oprindelige Vegetations Omraade saaledes mere og mere, ikke blot

ved Eydningen af Land til SukkeiTør, men ogsaa ved den forøgede

Brug af Brændsel, saavelsom ved det større Behov af Land til

Græsgange og Provisionsgrunde (Kjøkkenhaver) til det forøgede

Antal af Kreaturer og Slaver, som var nødvendigt til Plantagernes

Drift.

Denne omfattende Cultur vedligeholdtes trods enkelte Gange

indtræffende Tørke lige til henimod Slaveemancipationen i 1848,

efter hvilket Tidspunkt de forandrede Arbeiderforhold , som kun

tillode de bedre Plantager at vedblive med Dyrkningen af Sukker-

rør, i Forbindelse med Jordens gradvise Udmagring, især paa den

allerede i Forveien mindre fragtbare Østende, medførte en .stor

Del Sukkerplantagers Omdannelse til Kvægplantager, idet de for-

hen dyrkede Marker dels, skjønt kun i mindre Udstrækning, be-

plantedes med Guinea-Græs (Panicum maximumj, dels overlodes til

Xaturen for efterhaanden at omdannes til kratbevoxede naturlige

Græsgange for Kreaturerne.

Paa denne Maade ere i de sidste 25 Aar omtrent 20 Sukker-

plantager, deraf de fleste paa Østenden og enkelte paa Xordkysten,

gaaede ud af Drift og tildels hjemfaldne til Js^aturtilstanden , hvis
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Virkning paa den spontane Vegetation kun forstyrres ved Kvægets

Omflakken paa de øde Bakker og ved de faatallige Indbyggeres

Brændehugst , hvilke to Ting i Forening imidlertid ere tilstrække-

lige til at forhindre Fremvæxten af Skoven paa disse Steder.

Under den nordamerikanske Borgerkrig forsøgtes det, og ikke

uden Held, at gjenoptage Dyrkningen af Bomuld paa enkelte

af de østlige Plantager, men de efter Freden hurtigt faldende

Priser saavelsom Sommerfuglelarvers Ødelæggelser gjorde snart igjen

en Ende paa disse Forsøg. Den i Slavetiden hist og her drevne

Cultur af Indigo er for længe siden opgiven, ligesom heller ikke

Tobaksavlen syaes at have havt noget betydeligt Omfang i Øens

anden Culturperiode og for Tiden aldeles ikke drives der. For

Øieblikket ere endnu omtrent 17,000 acres eller omtrent ^a af

hele Øens Areal cultiveret med Sukkerrør, især i Slettelandet i

den vestlige Del, i mindre Grad paa det vestlige Høilands Bakker

og i den østlige Del.

Til Provisionsgrunde for Negerne benyttes dels brakliggende

Sukkerland, dels, men i mindre Udstrækning, Skovland, som paa

en ufuldkommen Maade, blot ved Træernes Omhugning, ryddes af

Arbeideme.

Det Øvrige af Øen er dels beplantet med det ovenfor omtalte

Guinea-G-ræs, dels optaget af naturlige, kratbegroede Græsgange,

de saakaldte „pastures", dels endelig, især paa de steile Skraaninger

i det vestlige Høiland, bevoxet med Skov, hvori der vel altid er

blevet hugget til forskjellige Tider, men som dog aldrig har været

aldeles ryddet, hvorfor Øens oprindelige Vegetation her findes bedst

Efter dette korte Overblik over Øens Naturforhold og Om-

fanget af dens Cultur til de forskjellige Tider vil det være lettere

at forstaa den følgende Fremstilling af St. Croix's nuværende Vege-

tation, ordnet efter de forskjellige Grupper, i hvilke den paa

en naturiig Maade bliver delt ved Terrænforholdene og ved Gul-



Floraens almindelig-e Karakteer paa Øen er selvfølgelig over-

ensstemmende i HuumK^io-ou incfl flen \estindiske og særl]«-t med

de mindre Antilleis. uUt deu hiio^om de fleste af disse ikke har

endemi-^k«' A'tn . 11- i ^l,e-ter at ojnise*), mfn har modtaget

TnKh CiiltuuMi^ ['a.unkaimi.M- fiemMscr Oi'iis riante\a^\t dog

de fleste af de for den \.slmdi>ki^ J'lora eieiiclommehge Forma-

tioner, idet klin sa\aiuie- (.o rr-k..\sformatiuiHM\ ikke iiiule> paa

den, ligohom .^ehfolgeligt do kun i hetulelige Høider optrædende

Breffiiesko\e og Alpeiutor ikke kunne trives paa St. Croix's lave

lijerge. Da Høide- og Temperaturforskjelligli ederne ere saa uhe-

t\delige, faa de ingen Indtluielse paa Planternes Fordeling. Da

klin tn Rjergtop])e iia<i c. 1100 Fods Højde og Terapeiatuiforskjellen

næppe, er 2°. kan der af disse Forhold ikke udspnnsre not-.Mi Tiul-

iUdtdse paa Vcii.'tatiiniens Sammensætniny-. Kun ganske enkelte

Vitu li.u y j. ikkf fuiui.t la\eie end HOO'. nemlig: Epidendrum

'"•'l'l'ntihn L.. r, , tustin, ,,'((! .'Iliptica S\v. oir den klatrende Polij-

1 «>n,,„ .^,^,„/-// [J.dv.'i. v.>,u jt'ii- kun hai fundet im Tuppen af

IjiiidelM" med Indil^delsen af ilenne^kt

Vegetation naturligt i (ue Hovedgiuppei.

fia hinanden, og som i det Foliiende

; der hist og her findes Dele af den ene indspræi

doa i IIo\edsagen h\er for sig indtage temmelig

d( ^toi-M' Distnktei af Oen. -aah'dcs som et Blik



Kystfloraen.

Som allerede omtalt i det Foregaaeude ere Kysterne dels

stelle Klippeskrænter eller Pynter, dels flade sandede

Strækninger og dels endelig sumpede Laguner, hvilket med-

fører, at Plantevæxten langs Havet, om end i mange Hovedtræk den

samme, dog for de enkelte Strækningers Vedkommende antager

nogle for hver af disse fremtrædende Ejendommeligheder.

Langs hele Kysten, undtagen hvor Havet bliver for dybt, som

i Nordvest, voxer i Vandet foruden en Mangfoldighed af Hav-

alger især Zostera oceanea almindeligt, medens den maritime

Ruppia ikke synes at forekomme ved Kysterne her, men kun i de

smaa Ferstvandsbække, saaledes som senere hen vil blive omtalt.

Vegetationen paa de steile Klippekyster og Forbjerge danner

som oftest en Slags Overgang til den høiere oppe voxende Skov-

vegetation, idet de egentlige Kystplanter kun findes paa den nederste

Del, saa langt som Søens Saltskum kan naa op, og dannes altid

af lave forkrøblede Buske, der af den heftige Passatvind ere

bøiede aldeles skraat ind mod Land og afpidskede i Toppen ligesom

Træerne i Uttanten af Skovene paa Jyllands Vestside.

Denne Vindens Indvirkning spores baade paa Il^ord- og Syd-

kysten, idet Passaten snart er mere nordlig, snai-t mere sydlig,

saa at Buskenes og Træernes Toppe paa begge Sider af Øen bære

dette afpidskede og skraat tilskaarne Udseende lige op til Toppen

af Kystbjergene.

Som Modvægt mod denne Vindens Hærgen have alle de for

den udsatte Planter faaet Evnen til at fortykke deres Blade og

gjøre dem stivere , hvorved de blive i Stand til at undgaa at

sønderflænges af Vinden, medens Indi\ider af de samme Arter, som

voxe paa beskyttede Steder og derfor ikke trænge til et saadant

Værn, have tjmde og urteagtige Blade. Foruden nogle til Skov-

vegetationen hørende Buske eller Træer, deriblandt navnlig Coc-

coloha punctata og Capparis jamaicensis , som leilighedsvis gaa

ned i Kløfter og Skraaninger helt til Kysten, optræder der paa

disse Klippestrande en Del for dem eiendommelige Buske, som



hverken findes længere ind i Landet og ikke heller paa den sanded«

Strand eller ved Lagunerne.

Hertil hører i^ær den stive, med smaa spatelformede Blade

forsynede BacchaH,^ dioiea o<r den Waahlomstrode vellnj^tende Fm-

potorhua repamhun, l)effi;e af Kur\ebl<»mst('i-no!, Familie, saavelsom

den elegante. h\idbl()ni^trede riin.ih'rki alha . d(M- ligner en hvid

rOflt' Lihe ÅmarijlUs eqtiestri-! og don Jiil.' ki-\l)..nde Trutntkann

inonogijmun saagodt^.^m udelukkende finde-, ])aa disse Klipper. Den

øvrige Kratvegetatiiui jiaa disse Steder dannes af Bu^ke. som ogsaa

voxe paa den sandede Strand, saasom den \ellugtende Kritludis

fniticosa, den smalblad ede Evphorbia articidcita , Mt/ginda pallens.

den storbladede Sødrue Coccnloba uvifh-a og den ofte sølvhaarede

Ihrrkhia arborescens
,

ja selv en Laguuplante, den tætløvede

Conocarpus erecta . sees her ikke sjeldeut som et anseeligt Træ

\oxetule i Kevnerne paa den nøgne, sort«^ Klippe.

Hvor denne steile Kyst ophorer og gaaer over til den flade,

der f.u-uden Buskvæxter optræder i rigere Maal baade lave urte-

eT frodigt grønt Bælte langs Stranden, der er saa meget mere paa-

faldende, som Bunden, hvori hele denne rige Planteverden voxer,

kun be^taar af skinnende hvidt Sand.

Dette Sand be<;taar i Hovedlagen af Coralst\kker og knuste

Cun(^h\lie.skaller, altsaa kn^ur Kalk. h\ilket i Forbindelse med det

fra Høiderue bestan^ligt nedsivende Vand muliggjor Udviklingen af

•^n forholdsvis frodig Plantevæxt.

I en saa porøs Jordbund ^om dette Sandlag nuu Forsyningen

med fersk Vand fråde hoiere ligg^ndr Kg:^' ad uiiderjnrdi.k Vej Md\-

følgelig være meget rigelig, lni\k>^r ..-.a.! --dtyoi.- ^"\ <h- talri-o

Brønde langs Kysten, som altid ha^o .t l^'tsil.'!!^* K\ m^'iiii Vand

i ringe Dybde under OveiHaden. Dett.- ^aivl-dr ^ti mdl ,.'lh> er

sjelden mere end 200—400 Alen bredt, mc!! fr. iiibydcr til alle



a fii-k gion Ao,otntion d^i uunli«, til \i^st fida

BiUuuL Itiu.n nKk 1 I uul.t

igtit,o h\« tll•kl^ fi( inli__oiHl

med k)odfuld( o, < it» Mltln 1

\f noget høitre Buj>kc iiDrmtst Strindon tit i^ti dtn ^ol\

grai foinmfortia qnaphalodcb og den sift- o^ hiipiMiqe Bon ulaa

mhoiebttu'^ lonu f ildtndt medens hen imoUem tlissstlitci oj I?u>k.t

den \u i_tui Ipomaa }>< s <apiæ med sm* stort \iolttiod< Blomstti

]vi\b( 1 m. d Milt ofTt )0 1 od 1 in^e K ink( i os den sttdsc blomstitndc

utiine Bnske og Ti toi t,om oftt ci mi tit it mm kun

u^k^h-htd km ti enge feig dcngjennem

'1 ili ilminddiir&te Irtei blmdt disst ti i utigt Phnt( i 1

, /') / fuuunu don ^imhhliikdL I- niodta littotaht,, '^in i



bokj(Mi(lto (.'hn/^ohalanun Icaco , men især den bokjoiidte torn

Guilayidina Bonducella og' den endnu mere bekjondto Sødme, (

coloba uvifera, hvis store, stive, lædenigtig-e Blade iii\o en v

kommen Skygge for Solens Straaler paa den skinnende hv

Saudbiind.

Sjoldnere sees her den elegante Ca/iella alha. Dodonæa i

luiij Frugt ligner Oliventræets, ligesom ogsaa det, som oven

herort. næsten udryddede Pokkenholt, Guajacum qtjicinale, k

hist og her tnetfes i)aa et mere afsides liggende Kyststrøg.

liedens de uvenfor nævnte træagtiiix' Kystplanter sOni oft^

:\iauseliiniltræ. ITJppomane mam-iiwlla. sotu er hi'kjnidr for ;

'•aii^tiske ^lælkesaft, men h\i.^ ska.[.-li-c Ko-en-kahi-r >..ni c^ftesi

Medens det sidstiu«vnte Træes Mælkesaft uden 1

nde Virkning, naar den hringes i Berørelse med i

menneskelige Legeme, er dens Virkniim- i.aa Hii

ticlig. ligesom alle Kortællinger om d-r r.iili-'' \

"phohle sig under Træets Skygge ud. lukk-iui. m,

ildningskraften eller MisforstaaeNe ,it Aai-^au- rii-'
'

'•^findende*). Veddet af dHte Hiinkkr Tra-. -mi,

^<' af en kort Tid i Marts Maaued. alti.l h- s„



Arbeideros .Frygt for Træets formeutlige rarlighed kun meget

sjeldent anveudes. De nedfaldne Frugter lugte aldeles som friske

Æbler og spises gjerne af Landkrabberne, som man derfor anseer

det for nødvendigt at fodre i nogen Tid med Mel og andre Ting,

forinden de tjene til Føde for Mennesker.

Hist og her sees Manschiuiltræet lige til Toppen overgroet

med den røde, traadlignende Lanracee, Cassyta

let forvexles med den langt hyppigere Hørsilke, Cuscuta c

der imidlertid mest holder sig til lavere Buske og Smaatræer

men ogsaa findes langs Kysterne.

Forinden vi forlade den Hade Sandkyst, maa vi endnu med

et Par Ord omtale den herlige Cocospalme, der her, som overalt

i Troperne , danner de flade Kysters fortrinligste Prydelse og først

falder i Øincne, naar man fra Havet nærmer sig til Landet.

Cocospalmen findes paa St. Croix navnlig langs de flade Bugter

paa Xordkysten, især i Øens østlige Del, hvor den som oftest

findes plantet i 6—8-dobbelt Eække med en forholdsvis tynd og

spredt Underskov af nogle af de ovenfor omtalte Buske og Smaa-

træer. Dog findes den ogsaa spredt over hele Øen, ofte paa be-

tydelige Høider, hyppigt plantet som Indfatning langs Landeveiene,

og overalt frembydende det samme bekjendte Indseende med den

altid mere eller mindre krummede Stamme og den mægtige Blad-

dusk i Toppen.

Træets techniske Anvendelse er kun ringe paa Øen, idet den

eneste Brug, der ^øres af det, er af de halvmodne Frugters vand-

agtige Saft til at drikke, medens Benyttelsen af dets Trevler til

FlStningsarbeide kun finder Sted i meget indskrænket Maalestok,

ligesom ogsaa den modne Nød saagodtsom ingen Anvendelse finder,

imdtagen til Kager o. desl.

Her, som overalt, hvor Civilisationen trænger ind til Hoved-

massen af Befolkningen, bliver Benyttelsen af Eaaproducter til

Menneskets Fornødenheder, som overalt hos uciviliserede ;Nationer

forbauser de Eeisende ved sin Mangfoldighed og rige Afvesling,

afløst af de mere hensigtsmæssige og ofte billigere Fabrikater,



som den lettere Samfærdsel nutildags gjør tilgjængelig for alle

Klasser overalt paa Jorden, uden at jeg dermed vil paastaa, at

Cocospalmens Producter ved større Vindskibelighed hos Befolk-

ningen paa St. Croix ikke skulde kunne blive af ikke ringe øko-

nomisk Betydning.

Som allerede tidligere omtalt, afljrules den Hade K\st hist

og her af Laguner, hvis Vegetation imidlertid er saa ensartet

over liole Jorden og tillige saa ofte beskre\et, at jeg kan ind-

skrænke mitr til at omtale, at der paa St. Croix ved Latrunernes

Bredder findes de samme Permer som overalt, nemlig lave, t}k-

hladetle Salturter, især Batis mnrifima, og den eiendi^umelige træ-

Repræsentant paa Øen er den bokj.Midte Hluzophova Mamite. i For-

hindolse med en Del lave Træer af Lauriiær- ou OliN.Mifonu.Mi.

h\Ortil navnlig høre Conocarpus n^u-ta , Laqinuuiaria nirnnosa,

. Rhi:of>hora daiuuT lu^'d

næsten uigjennemtræiigcli-''

lia'tT il.mn.' v\ tæt Sk<nbælte omkring Lagunens Vaudspeil, h\"i

(h'tt(> ikke (i\ orsk\ gge> af 3Iati<iro\*'n. Ånona palustris udmærker

Mg- frt^infur de andre \("d ot .smukt, mørkt, glindsende Løv og

bæn'r aiischire. gule. datte, men uspiselige Frugter, der af Be-

^">eni(. kaidos .Monkey-apide.s'".

Til Laiiiuiflorat'n maa endnu henregnes den frcmliirirende,

innoronah's
. som begge \nde det nærmest Lagunerne beliggende

U-rede Terræn.

Jagtet den for Lagunerne eiendommelige Plante\æxt er meget

udpræget og ensartet, finder der dog nogr-n Forslijeliighed Sted

rat^Uem Lagunerne indlnnles, begrundet paa disses større eller

Mindre Dvbde og den mere elb'r rnindre fue Forbindelse med

Havet. Hvor Vandstanden i L.igun.'n er saa linge. at denne

m;»asko største Parten af Aaret er udtørret, finder Mangro\en ikke

^--n.i'Kkelig Fugtighed til at trives, hvurfor den ikke sees omkring



de saakaldte ,Saltpo]ids'-, lif?osom dui liolloi iklv( \o\.-r Inoi La-

gunen staar i aldeles fu FoibindoKo mul Ha\tt Ma at rloiisAand

er omtieut lige saa salt som dette og T)\l)den toiholdsM'^ stoi,

svaledes soiu i Clinstun^steds Lag-un Dens Mesentli<?';te Opga\e

s\ncs >aaledes at \æie, at danne et 0\ crgangsstadium i Vegeta-

tionens ld\ikling fia den aabno Ha\aims til den næsten udtønede

Sumps, medi'iis de andie o\('iifiii nanntt' liaMiiti-re La<:unplantn

oiandiede htedh-:e Toilinld

Det dyrkede Bælte.

aai man fia K\sten beiinri ^ig n,,! i Landet tiæftei mai

flebte Stedei i den \e>thyL Del paa det djikede R.idte

m anført i det Toregaaende indtagei den største Pait af diM

e og en Dtl af 0(ns østliue Del, og Inis Omfang et Blil

Ml muitobend* KoitAit-e m1 mso at ^æle omtient i.i i



rørigt, idet der foruden dette kun dyrker IJod- oir Tr:rtViiuter i

ring.' Oiufaiig'. modens J^rodk.-ni.r (JI\e.le no- M;,is) i sin Helliod

indfører, liuvedsau.lii;- tVa Nurdamerika. i formalet Tilstaiul. Siik-

keiTOivt d.M-k(- i ^tnn. .MarkM- i lia-kkrr. livis iiidl.yrdos Afstand

er omtrent tre i-,.!, o,- i hvilko .i.r v.d lljadp af Hakkm -rav,.

stykker nedla-ws. J>aa (Jrund af sin ,H.,vn,MT.,el,. ALlLm^rnk

M.-d.-t tur de afl„.-vde fjoru-anilo. ^1,.„ ,U .)..ydl.a„d..|, ].,.
^

<;fok ikke længere er i HeMdd.l.. at .ii, n|>,iudeli-o liigdom u^

tra'ni^-er til at l)earl)eides ei;- -jodc^ paaiu •dttr iioglo faa Aars

i AlmindrliulH'd fonuod<- Inert tredie eller fjerde Aar, saa at man

l^'iii ha t - iUn IK uis l.itun' i) pu ()(

n

>ukk nout Minu p n st (i>x som K*u»l on Iloide if

j -^ lod OL da- Mon K , Mik\ ih i iJi 1 i tt t i ph _ t

tftei Joulbunduis (. il 1 u n 1-11 rt i 1 _ i 1 n iltii

tfteihaandtn ]Mdfoit( 1 di. I ibtitd.lse it Judm s m i „tunok

at Hosten i <t \i! n »i s|_ ni \, J. Millionei Pund")
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.uite liMs Djikniiii,'- endnu kun ei meget

til Criøuirjodning og Kio,itui foder, men som

blno af stoi økonomisk Bttulmng for yen

almindelige Biødkom ALiisen som aailisrt

:\ ant]tetei . c i G ii i u c a - K (U n o t ( Sm qhinn

tiot og let oo ofte opnaai en HtHde af 12 -

nkmnii StOl^t^d^l(.n af de ntdlaute "^ukkn-

m\ ubuntt.do Land Midt ei,nt sig i fui-

-K..in .,£. andu" In o, N^^iuu

1 almind<>lisrst mmI*' Kaitoflei'

csiulintvs) OL rumpkui {Cu-

Peimanentt kunstige fxiæsgansro botaiend* at JM intmnuei af

hd. mtst })aa Bakkerne Inot Sukkeiifint ikkt tii\i>~ \el, sora

gi\ei Tenæuet et tiltalende, parklignende Udseende. Giæ^stt

som 1 regnfulde Aar ofte opnaar en forbausende Høide, saa at did

endog kan skjule en iland tilhest, skjæies med Std Oir KieUu-

reiue faa ikke Tilladelse til at gaa løse paa disse Mnku saibde-

som paa de natuiliij:e ,pastuieb''.

Den spontane \ tiretations Omraade i denne duk* de Del af

t)en (1 sehfolgelig me<:;ct begiændset og indskrænket til Giæs-

markerne og smalle Tericrnafsmt langs Bække, Giofter og Veic

samt til Lkiudtet i Sukkeimaikeme, li\oi den endog er undergiven

mangfaldige Forstyrrelser ved Oprensning og Lugning, saa at det
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hovedsageligt er urteagtige Planter med korte Livsperioder, der

her danne Floraens Hovedmasse.

Buske og Halvbuske findes kun i Græsmarkerne, hvor især

Waltheria americana og Melochia nodiflora forekomme almindeligt,

og langs Bækkene, hvis Leier som oftest indfattes af G-uavabusken

{Psidhim Guava) og den stedse blomstrende Wedelia huphthalmoides.

der ligner en lille Solsikke, ligesom der ogsaa hyppigt langs Bæk-

kene forekomme nogle af de almindelige Skovtræer, især det løv-

rige „Bastard-ilahogony" {Andlra inermis) og Almond-Træet {Ter-

minalia Catappa) saavelsom enkelte Kaalpalmer {Oreodoxa oleracea).

Ogsaa langs Veiene findes hyppigt plantede Eækker af Træer,

især den allerede nævnte Kaalpalme, hvis lodrette Stammer ligne

Søiler af smukt tilhuggen graa Sandsten, Mamey-Træet (Mammea

americana), et af de løvrigeste og tætteste Træer i Troperne, og

det ligeledes allerede omtalte Thibet-Træ, som uheldigvis en Tid

af Aaret taber sit Løv og fra December til April kun bærer sine

tynde, gule, klapprende Bælge.

Foruden disse faa træagtige Former, af hvilke de fleste endog

skylde Menneskets Virksomhed deres Tilstedeværelse og Bestaaen,

findes der derimod i det djTkede Bælte endnu en stor Eigdom af

urteagtige Planter, hvoraf de fleste her, som overalt, synes afhængige

af Culturen, idet kun denne skaffer dem den fornødne Luft og til-

strækkeligt Lys, hvorfra de perennerende træagtige Væxter snart

^Ide udelukke dem. Mange af disse Urter blive ved deres store

Mængde til Ukrudtsplanter, som kun en hyppig Lugning kan for-

hindre fra at udbrede sig paa de dyrkede Planters Bekostning.

Hertil høre især de vidt udbredte Læbeblomster Leonurus

Sibiriens, Leucas niartinicensis Og især Leonotis nepetæfolia, som

almindeligt kaldes „Holy Stock" og ofte bedækker hele Brakmarker

med sine indtil 4 Fod høie Planter. Fortrinsvis Ukrudtsplanter

ere endvidere Argemone mexicana, som paa Grund af sine piggede

Blade kaldes „Yellow Thistle", Tribulus maximus, Borrera verticil-

iata, Boerhaavia panimlata og erecta, Stachytarpha jamaicensis,



Alle disse Pltmtcr eie d--

Dactylon). hvis poreniieverHle Md

liurti<,'t 0'^ (liiiiner et tæt, hdinmeniiltret Væv i Jordskorpen, ofte

til stor Dybde, hvorved Cultiirplantemea, specielt 8ukkerrørets,

for Planteren, siges at være indført til Oon for ikke mange Aar

enkelte Plantager midt i Landet og næi- Cliristianssted.

Mindre besværligt som Ukrudt er et lille TIalvgræs, det saa-

Icaldte ..Nntgrass" {Ci/pems rotundus) , livi.s smaa, runde, sødlige

Knolder gjerne spises af Svinene.

Ponidi'n de ovenfor nævnte rkmdtsplanter findes der især

1,-111-^ S\ikkt'ruKuk<Miio> Udkanter en Mængde urtcagtige Planter,

af Iwilkf luang.' Vfd d^n'^ smukke Elonibter og slyngende Stængler

Sukkerroret. Hertil høre isaM" X'ipna luie.ola, Ipomæa cocrinca ug

Qnahindh med røde, /. unthelldta mod prægtige gule Blomster.

i'lilorla Ti'vimtni med htore himmelblaa Blomster, Centrosema vir-

d.'r alh' Cni-Kra'kk.' Sukkennarkernes Udkanter, hvor de finde til-

stra'kkeli-- Srotir fni- deres slyngende Stængler, for de aabne

. Lappago eie de

B.eli-plantti saa-



punctnta, Bidens hip'mnata, Klephantopus mollis og Distreptus

spicntus).

De tørre Voikanter ere især betrroedo med Heliotropium in-

dinuii og parvijiorum , som mlfolde deres vonli!,^^ SmaaLlomstor

hole Aaret rundt, li\ ilkot ligeledes gjælder om Parthndum Hysta-o-

phorus og Lcpidium rirginicum, der voxo paa dc samme Stoder.

De almindeligste Væxter langs Veiene ere dog Malvaceerne,

hvis Kopræsentanter her ere dels Urter, dels lave Halvbuske,

især hørende til Slægterne 6ida (>S'. cm^pinifolia
,
Jamaicensis og

ciliaris) og Ahutilon {A. indicum med store brandgule Blomster og

A. periplocifoUum ), samt Jntropha Curcas, en ofte selskabeligt op-

trædende P]uphorbiacee, og de narkotiske Datura Mdd og Strå-

iledens allo de ovonnævnte Fon Lier ynde høiere liggende og

tørre Studer, findes dei• en Mængde andre, som foretrække lave og

fugtige Lokaliteter, isæv Grofter met 1 sid Bund elle r smaa ong-

Hertil høre især den straalen de Asdepias

curassavica, hvis drastiske F:genskabe-r have forskaffet den sit vul-

gære Xavn „Wild IpecLicuana", Martyrda diandra, Rudlia hdjero^a

med blaa Klokkeblomst , Ipomæa disseda og frilobn, som om>!.i -

do større Urter med ciores Stængler, Pludiea purpiuasce.ns, .

skua suffruticnsa, Am•mcmia latifolia

.

, lUediuin Brownd, I.sn,.

'onfpjlora, som dog e r sjeldon, og mest almindelig af alle .Im

smukke Commdyna de'(jans, hvis fine, hinnnelblaa Bloiuster udfolde

'l''i-os tynde Kronblade i Morgontim orne. Mindre iøinefalden.le

Bl'>mstfr end do forogaaende have d lig.'ledes paa dis^o Steder

voxende llerp.stis dm wædnjolde,, !\issifora suh'vosci og foetida,

Scoparia diilds , Corchnrus siliquosiu>•, hvis Blado spises i den

ereolske Suppe, og enL Del Græsarter . blandt hvilke do hypi>igst

•f'Jrekomnu.nde er. Paspahun cornpressum, distidiun) rn„j,i;uif">,i

og vin^anon. hndnu. dijfusiun ug Andropogon sm-dut r.,:d,'s.

Til tiiktdD' Tider af Aaret, naar stærk Kegn ha.

t^ilte fugtige Steder og- Grofter under Vand, optræder der i dem



Former, som i den mindre regnfulde Tid ikke finde tilstrækkelig

gunstige Betingelser for at trives. Dette gjælder navnlig om

nogle Arter af Halvgræs, især Cyperns artkulatus og mucronatus

samt Scirpus mutatus og nodulosiis , der altid optræde selskabeligt

og minde om sivbegroede Strækninger i koldere Egne.

Disse afvexlende tørre og vaade Grøfters Plantevæxt danner

en naturlig Overgang til Vegetationen langs med og i de perma-

nente Vandløb, som ofte kun ligne Grøfter og som hensigtsmæs-

sigst omtales her, da de største af dem netop findes indenfor det

dyrkede Bæltes Omraade.

De mindre permanente Vandløb, der, som tidligere omtalt,

løbe mellem Skovbakkerne i den nordvestlige Del, ile hurtigt hen

over Klippegrand og mere ligne smaa Bjergstrømme, have der-

for en Del Arter af Planter, som tildels eller 'ganske voxe i Fersk-

vand, der ikke findes voxende i de roligere og bredere Bække i

Lavlandet.

Hertil høre især Mentha aquatica og Nasturtiwn qfficinale,

der begge ere almindeligt naturaliserede paa disse Steder, den

store, skjoldbladede Potomorphe peltata og den lille, violetblom-

strede Herpestis Monnieria, foraden en Del Græsser og Halv-

græsser, saasom Cyperns Ugularis, odoratus, ochraceus og viscosus,

Scirjms capitatus, Kyllinga monocephala, Paspalum distichum, Fa-

jiicum paspaloides og Eriochloa punctata, i Forbindelse med enkelte

Kurveblomster, især Eclipta alba og Sparganophorus Vaillantii,

af hvilke dog nogle, især blandt Græsserne og Halvgræsseme,

ogsaa stundom findes ved de større Vandløb.

Disse sidste, hvortil navnlig den oftere omtalte Kingshill Bæk

hører, have paa Grund af deres større Vandmængde en Del mere

udpræget aquatiske Former, der som de fleste Vandplanter høre

til meget udbredte og næsten kosmopolitiske Arter*).

» Det vU her maaske ikke

Fugleverden, som omfatter c. 70 Arter, indbefiitter t

Trækftigle af Vade- og Svammefaglenes Klasser.



65

Til disbe udpiæg'od( Vandplanter høie især ^.i/mphaa a, jl\

bom ikke bjeldtut fojikomnur pu dt Inodfie Sti du i H i kkt ii

InoT dti 01 nogtnluiuk d\btVand, hUitnodoius (onlituliu^ 1 iiph,

anguUifoha Og I annn mino? , m™ alk eie temmdu alnundolv

og optuLdc s(.lskabtlii,t paa disse ^ttdii

koiunid liLi uuliiu ibci>pu6 »mfatiis saa^tl'5Ulu uikdtt niuKMiOit

buskede* Biegnet der indfatte Randene af di^^t Btkkt h\i

mteicssinttsto Plintt dog er den tiaadfonnioe liupp/a waufimn

som 1 stoi Mansidt bodrrkku Bunden pii de Ineu Sttdti ofti

liilt indlnlkt 1 Conftuci og InisOptiæden i di>s( JJakkts )ld<k'

fuske \aud i betNdthg ifstand fn Hud uiiæ«tdi,t nu i iu'^m'

toniden Øens to B\er, Chnstian>>,ted og Fiedenkssttd fi:

^lemiL^kt boligerne siagodtsoin luklukkende paa Plantagerne

deies omfatttnde B\gmngei til ^iilknukn^ Duft _ N(_' ih\r

Inor Vibeideine bo da hib o ^ V d i ii 1 i t

I Kndomme ^aa at spiedte niin li \b -• li \\\\\n Mim <.n

UmiiKkhglud

>' du. s Sk^^ir



>>n„n». aliniiuli'lig kaiat ,Giant Thibt-t". oi; CWsccntia Cujefe (Cala-

J'ni^-t.'is ^k\l(l ond for hine andre E<^-enskabor.

Egentlig-e Haver ere desværre nu kun sjeldno paa St. Croix,

især efter at de fleste Plantager ere gaacde over i Hæuderne paa

Folk, hvis Yirksomhod udelukkende or rettet paa Sukkcrdyrkiiiugcn.

De tidligere ofte med stor Bekostning anlagte og omfaiigsrige

Haver, som fandtes paa mange Plantager og vod Byerne, "ere saa

godt som uden Undtagelse blovne overladte til sig selv oii; om-

dannede til kratbevoxede Yildni.^ser, hvor Kvæget har uhindret Ad-

gang medens de enkelte Blomsten l^keie i B>eine nøies med at

plante deies bitplantei i Potter og Kai De almindeligste Buske.

Husene, bæiei foitiæffelige Duai mant-o btedei som oftest tre i

hie Gange om Aaiet. uden at \æie Gjon^tand for nogen vide:

omh\iryelja Pleie. hc-esoni oi^Ma dm ^eKmairende Bell-apple" l\i

Kjokkenuitei dvikes kui

mani,'(. andie Vegetabilie

paa k\ndig \ eiledniuir

imidkitid at Dviknini^t

til de alleiede tidliirut



eii .Ældste bekjondt for sin ul)oliaireliire Lugt. .soiii har Imnnigt

011 Navn af „Stinking- weod", men S(im angives at have forskjollig-e

^igr ofte (len brandgule,

eller ikke. eftrrs.un den

Skowegetatior

Dot du-k.'d.. Ba'lte, aoni udstræk

li,!-' Del af dot vestlige Hoilaiuls Ba

'i'-t \ostIig-e Hoiland og- i enkelte



fiemhei^ktndo Foimoi af A^a^^ Ccutii^ "\Iini m i >_ toiiudi JJu^ke

vKi .it (Ini omtalte Sko^^el>(.tatl(.ll bed^t kaiaktoiibeics ^oni en

Blaiului-, af >>tt.(Kegiøiine liskoxbfoimer med lædeiagtiye Bkuk <u

af piiKuhsk biadløbe Foimei med t\nde. bøichge Blade

Datt Poibold ei meget klait udti}kt af Piof Oisted^l

h\oiimod den af ham diifoi biugte Betegnelse „Catingabko\en'

.

Inonindti han s\n(s it Mile henføie alk ikke til li^kmen

høundi Ai_ titi '^f 1 1 I d(t tiopiske Ameiika, foiekommei mii:

niindi II _ (1 I 1 Na\n, liMS Bet}dinnti desuden ei aldeks

lotal 1 t -h 1 M 1 _.t fuiskjellig, for Bia&ilien sæiegen Sko^-

fomut II. lis it 1 |._ \il fpusha at kalde den unihandlede ^kcn-

^^g'titi 1
s , ,

I
,„1 i,„u lu f>i d( lit-^te nniidio og en ^oi

fftti 1 lis 111 -. . Mil 1 lu i_ _ loimfaldendi Iiæ, som tilliJ-i

.1 li' mm I t ! i 11 tnii-v. I i.ko\

D< 11 i\Miiii kilt. lut skitMudi Sku\^«2etatlon lindes som

• ll'iMi. uitoit i^M 111 d.t \.^tlut Hollands Bakko! oii i di

'> B.>ri:.o- Statistik. IV Bd.. S. :^s;V



indkmli^j,uidt Dil-^tiø. timli^^t ud\iMt-t p id Hill nus ii i lli t

Vffild som do for Lt.nni mt^t lulsitt. o^ i DillJøftdiH lu i

>s(dbørcn oftt ^imlo su- til smu Hekkt pu Buiuh n

TH uilvolti Bikkn V Di^tiO. i den o-,tii i Dd du hi\L

ui h/mnd. Skowo^ttition eie isæi Juol)^ I\il iu(d si)iin__nit

^lLllRdcll \i Phiitutu (ottoii A^Ik\ \,in (n mod Ost Dibbt

sknllrdtc Dil( «.' ^kiiuiiiu-ct Iiøk til Otiis Muukkt>tt Putui

>- tUu if dm is,i (Hquis Cikd<iiii Dilon W ilK liu <s-

M\t(t I})tt<ni ti(ml\l( luiMihii if ^ iM'.londf \mle o.-

nfrt oj: lauiiloha ( a/op/u/Z/u i ( a/aha mul < Ii , iiiti In

^ I 10 tu niibCt( foi mt-,et ^iftuc ( J tidli^'ti ikke sjoldi

t^ it Mt\ im til Mudfoisø. ini duL. H.ini (loy.(ph,U



]>ig^>-ecU- Ziuithoxiihua Clava-Herculis ov: diMi l)i>k-joiidto ..Bittt

ri'lcnvjH, cxreha^. hvis Ved ni-- Bark luivondos mod F(

omslynge i^g kvæle de Træer, de

voxo paa eller opad.

Imellem denne rige ^tedseiz-ronne Træ\;»'xt .sei'.s l)laiid''t fu

af Træer med matte, ubeluiaredc. tynd'' liladi' og mi're dlfr iminlif

delt Løv, der periodisk falder af i de mindre regnfulde M<taned<T.

na\ uligt lienhorende til Bøge- og Bomhaceeformen.

ere sikkrede mod stærkt Fugtighedstab, i do anførte Maaueder

ikke finde tilstrækkelig Fugtighed i Jorden til at fortsætte deres

vegetative Functioiier, saa at der ligesom hos deres FræMwler i

koldere \^^^\\<} indtræder en Hvileperiode i deres Væxt og dermed

regv]ma.'ssige, end hvor denne H\ileperiode er skarpere bogrændset.

ogsaa deraf, at Løvspringet hos dem er i høi Grad variabcdt og

afliængig af den rigere Xedbørs tidligere eller senere Indtræden,

hvorimod Blomstringen, der hos mange af dem indtræder før Løv-

springet, ofte paa en meget tør Aarstid, som allerede tidligore

ant\det, er nogenlunde constant til Ijestemte Tidspunkter for hver

enkelt Art, medens dot af !St. Hi la ir e paa Campos iagttagne

anah)ge F.euomeni), at Bladknopperne udfoldede sig længe før

Eegntidon> Indtneden, ikke synes at finde Sted paa St. Croix.



Til disse Træer med aflfaldende Lov hører den allerede oftere

ei „Silkcotton Tioe' , dui tornede htijtlnina carnea. Teccnna leu-

cou/loH, som 1 Maitb bedækkes med Tusimlei af stoie hlesriode

Blomstei, og som paa Grund af sit Ved kaldes .,\\}Hte Cedai ,

Sdimldelia occidentalis, den smakke blaa^domstiede Vitei dirori-

cata, Hura crepifam , der paa Giund af snie iieiidommeliiie

Frugter kaldes „Sandbox Tiæet". den mæytmo ^pondicis h>ho ni<>d

sme S}ilige gule Frugter, doi kaldes .,Hog plum^' , Conlio Collo-

cocca o fl

Hist og liei hæ\ei en enkelt Kaalpalme , den alleiede fuiluii

op o\ei den tætte Lø\mas>e, liiresdm ogsaa Tiompet-Tiæ.'t. < t-

cropia peltata, med mih ^toir. ]h i Uiideisiden ^øh-iaa. Blade

(Lmnamoinwn zc'danuuiii) oy den piajitfulde Jamho^d n

der begjre fmdes plantede og tildels sehsaaede i Cxqui-

Oveialt lu 01 Joidbunden ei klippefuld og ufiuirtbai

saag.idtsom ingen Undeisko\ , og Tiæeme eie hei .

sk\de sig op 1 L}^ets XaMlied Men h\oi Joulen n iigi

^tov distriktet, hnd.'s dei fiodig Tndeiskox lu. - m h i

meget steile Klippeskiaamngei, Inoi støiie lim ik' - ni

Pod, seej, en rig Vegetation af Kiat Oii Bn^. . i-m

Oloaiid«'!- og Eliamnusfoimen, af Inilke niaim- udnnMkt

^td deies elegante Lø\ som \ed deies smnkk. . !1m \

især Slæirten Uaiuua

elliire Aitei. .xi hMlke



kj endte „Cluavaberry^-Busk, E. /lorihiinda, er berømt for sin aro-

matiske Fruirt. der syltes ojr tilsættes Rom, medens alle udmærke

sig ved deres elegante Ydre og ofte jasmind liftende Blomster.

Til de andre mere iøinefaldende Bnske høre ogsaa nogle

3Ielastomaceer, blandt hvilke især Tetrazygia elæagnoides fortjener

at omtales for sine smnkke Blomsters Skyld, liere Eubiaceer,

na\nlig ILmir/la patnis Og lutea, PaUcourea Pavetta mod rosarøde

Blomster, tiere Arter af Psi/rhotria, C/iiococca raconosa med smaa

luiMtiicude hvidaule Kldkkoblomster og Cqfea arabica , som findes

<i]iniii(lflii:t naturaliseret i de Heste skovbegroede Dalstroer. og hvis

t.i\iit-.kildc. i>,;er da Katfens Kvalitet er ganske udmærket.

Eiend..mmelig for denne Underskov er endvidere Repræsen-

tanter for Bixacoerne ('rrilb- rruch, Samyda scrndafa og i^ier

Casearia rnmij/ora, sylrentri.s og parrifolkt) , for 31ali)ighiace<'riie

IMperaeeenie . af hvilke den smuktløvede Euckea Siehc.ri er den

mest almindelige.

Foruden de anførte Buske findes der endnu en Mangfoldighed

af andre, der ligeledes danne Krat eller Underskov i disse EgJie,

snm det ofte kan \ære vanskeligt nok at trænge sig igjennem,

iMi^ti't saa godt s(>m ingen af dem cre bevæbnede med Torne eller

Sum de h\pi»igst forektmunende \il jeg anføre Krythroj-ylnm

nvntuin, Trk'hilia hirfa , Tobinia punctata , Aiayris sylvatica, Alil'i-

phila martmicen.sis , den sti\ bladede, mørke hlxcoecaria Inctda.

ofte bedækker de steileste KIippe^ ægge, medens en Del mindre

Buskf nn- Hahbu^ke, navnlig de smukke Aoanthaceer iSknioaacan-

t/ms ctx-rinriiff , Ikloperone memorosa, Jvsticia carthageneiisi^ i^-

Ditfnf/wnt f.<'.-..-,;Us saavelsom de sjeldnere forekommende Junidhm'

.sfriffII, Il IMS Aynua pnsiUa danne Overgangen til den nrteagtitii".

ofte kr\ hende \'egt'tatii)n paa Skovbunden.



Tnicllom disse træ- og buskacrtij^'e Former shngo sipr in.Hi:^--

i)o poreniieieude Lianer, som ofte maa klattre hoit up mellem

Tra'L'nie, forinden de kunne iiaa Lyset o- udfolde dere^ Blomster.

ri/oides, den sjeldont forekommende }'ifis carihoea og liujnonia

umjuis med sine store gule Klokkeblomster og ofte alenlange smalle

hæutrende Bælge, medens de urteasrtige Kanker, Inortil navnlig

Alter af Cncurbitaceer og Passifiorareer, saa\el><om af Con\ohnlaceer

lioie. ?^øcl^^. (le l^^sere og luftigere Steder i Krattet eller paa

^kraaningerne til at udfolde dere^ Blomster paa. Blandt de mest

tV"nitr.edoi)de af disse Eanker høre Trinnospmna f/racllijhrinn, den

^ilniiudrhot uatiiralist'rt'de Coccinia imlirn. Passifhm riibra og ivær

t tindes i Krat oii om Buske, fortjene endnu

'M.lodo CLxanipdos Parclra, Mucuna pruHens,

besatte med brune Brændebaar, ThuHhmm

neppe foraarsage ^aa nu-g

Som allerede anført



iia\iiliir ./riiibot-Træt't". di'r ofto S(H's helt bedækket med de tætte,

mørkeiironne Bu^ke.

Viiiitct Skyggen paa Skovbunden paa Grund af det tætte

Lov >oni ofte.st er niegot stærk, tindes dor dog en Del Planter, som

ynde dette HahTuørke, og som bedst synes at trives her i det

løse Bhuliuuld under Træer og Buske. Hertil høre den krybende

(alfis/a reptnis. som \oxer selskabeligt og ofte danner et tæt

T;epi)<^ u\er Jorden, den lille hvidblomstrede Evolvnlus nummii-

larm,, de elegante Pipcraceei- Pe/H-romla obtusifolia og hlanda,

Halvgræsser med fine Stængler, saasom Ki/l/hu/a fUifonnts, Sderia

pratensis og filiformis , medens der over denne si)inkle urteagtige

Vegetation han-er sig nogle andre Skyggeplanter, som ved deres

mægtige Bladrosetter damie en stærk Modsætning til den.

Jlertil høre især Antlmrhun niacrophijllum, h\is mørke, heder-

agtige Blade ofte blive over to Fod lange, og som navnlig findes

almiiuleligt i den tidligere omtalte Skovdal "Wil Is Bay paa Nord-

Ogsaa Bregner seos ikke sjeldent her paa Klipi)ernes Skraa-

uinger under Ti'æi-rnes Sk\gge, især hvor Terrænet er fugtigt og

muldrigt. ^kjont deres Vntal ikke er stort, h\erken i Henseende

eiendommelige Urtieee Fleiirya æstuans med sine glasklare

og stivhaarede Blade saavelsom den altid friske J'ilea mier,

og den rødblomstrede Ltria -nutans.

for der at du-ke Kjokkenurter i nogen Tid, men senere it

som forud. 'Il en \)A .if de nprindelii,'e Træfomer indbefatt*

rræn. paa fxrund af den

sjeldent findes i den mei



n, ]['luo<(nhijiup

Plulsni tin <kK fmt.^aiu du >t

,



itioiien i Oeiis østlige Dol blev dr

doT paa onkolte Strøu' fandtes ci

luaa isolerede Iloidr

eiiimod den store I

den lille fremliggendo O. vurassavh-a, smii ofte pjør store Stræk-

ninger impassable for 31(>nn(>-ki'r r,- K\;i'i^-. O-.sjia n. Tmui findes

'.rysopliylbun ylabrum



)\ctls<i<5oli«i tiiules 1

Croton-Vegetationen.

Ooas østlige Dd l)e\o\et med en tøi iMaheyotation. som jog ofte

•11 at (l(u^ most Lualvteiibtiske Slæqtei benæsner „CiotoiiAegota

'' 11' 11 . idet EdianiieLeii „Cactus-Vcgetatioii' bøi foibeholdes d<

l'i Viiieiikas Fastlaiul opti ædende næsten ublandede ronnatione:

l''ii »'luiil if \m1Ih)i.!1s unge 3Iængde i denne Del af Oen

luouMl st uM ,s [..Mttiiriii kun blnei metret iin-o, i For-

"^\«"kkMl I'i.MtMul. Mnn \>ii. rationen. Il.nedvmkjnido on lio



hiii]< 1 ikki stul hos (le o\Mmannte Plciute-

111 li KlmiHt^ stote Icilied nnaskce Mldo

lir I 1 il Iv (1 pni>\]ollon pil do ui-

\ \ 1
' l>iivk( pil (tiuiuI if BhdeuLS

fni ui Tul ttb( dfn^ Løn ikUUs

tnuuU Busk* blindt li\ilb d. ni. .T h ii i , ,1 nd. .n Ur/,



en saa skarp Modsætninir til det friske j;-røime Træbælto, dor ind-

fatter lv\steii ogvsaa paa denne Del af Øen.

Fremtrædende ved deres Form o-- Ahnia-de erc her ond\iden'

Cadusfømilions forskjelliKe IJt'præ.s.Mitaiit.'r, i^ær d,-n ma-ti;^,'

Ceretis Jhccosvs som med sin candrlalH-rformcdi', lO-riHcde l)l.ia-

grønne Stamme rager lioit oj) cnor det l.twro Kiat. oftu nm^slyn-vT

;if de mælkesaftlioldige M^taadma alhljJorum og Ihoiiu unn-ivnt,,,

kaldes „Popos H.'ad'-, og de almindeligt udbredt.- <)imntla-\rh^v.

O. Tuna, hvis spiselige Frugt kaldes .,Prickly I>ear'-, O. /lunulis,

almindeligt kaldt „BuH Suckers-, og den ullerode tidligere omtalto

i Krattet baado af Mennesker og Dyr, h^ilke sidste derfor si.m

"ft<'^t h,i\o fastti-a.idtc. bi\stemto Stier, som de følge.

\iigvt li-iH'ude Foiinor som Cacteerne frembulo den mægtige

ionre aiiicrhina , hvi^ egrntlige Hjem paa Uen maa antage^ at

\tere her, skjønt man ofte ser den ])lantet paa torro Steder og

king.s Veio i andre Distrikter. saa\el^om Jn„rrn>>/a iihjaufva , Aloe

nihiaris og den tørre, tornede Bromelin /'hin^in. som all^' \ilde

Befolkning, hvis deres fortrinlige Trevler ble\e benyttede til For-

fan-diirelse af forskjellige Arbeider. saaledes >,om da er Tilfældet

rri)d-, deres gjeunenm'aaende tørre

'ilt frem^iser. idet her den pragtfu

' tommelange. mæ]keh\ide Blnmsti-r

'••»^ selve disses Blomster i u<lfoI(l,

l rciif I',ii-V('r, oix na\nlig Aynve auo



nogle moro bo-misti-odo Dale, hvor der >miu fnrliou omtalt iuides

en not,'enlunde fmdiii- Skovvæxt. medens de tlaiifre Eiiuv , In or der

i forrige Tider dreves Snkkerdu-knimr, dels ere beplantede med

Guinea-Græ.^. skjont kun i ringere L di,trækning, dels hjemfaldne

til Croton-\egetationen, som i kurt Tid fra Bakkerne har udbredt

.sig o\er dem, h\ortil endnu kommer, at en mulig Trævæxts Frem-

komst paa disse Steder aldeles umuliggjøres ved de faa Indbyg-

geres rastløse Brændchngst og Kulbrænding, som udgjør deres

Hovederhverv for Tideu. men livor\ed rigtignok en Forbedring af

Jordbunden \ed en anseeligere og tættere Trævæxt og dermed føl-

gende forøgede Fugtighed bliver umulig.

Vegetationen paa den nær Øens østliiz-e Del beligirende Holm

liu<'k Island, som danner en '340' hoi BjeiiZTVg oy kun paa sin

\estlige Side har et lille fladt, sandet Foi-land m«"d et Areal af

kun 160 acres, nærmer sig mest til Crotnu-Vt'L'-etatiipnen , saaledos

som den er fremherskende paa St. Croix's nylig skildrede østlige Del.

Der findes ingen Vandlob paa denne Holm, trods hvilket tiere

'Hundrede Geder, som le\e der i forvildet Tilstand, friste Livet ved

at spise dot s])ai'<>omt voxende Græs og Buskenes Blade, modens

de rimelii,n is drikk(^ det efter Eegnskyl i Klippehuller an<;amlede

ft'rske A'and.

I et Dalfore midt paa Holmen findes der dog en Flantevæxt.

Skovvegetatiou , medens det lille sandede Forland har diMi for Ho-

vedøens sandede Kyster eiendommelige Vegetation.

Den lidt længore mod Vest og nærmere ved Land beliii-iivmb-

meget mindre H<Um Grønkayen, som kun hæver sia' 50' over Ha\fr.

bestaaer tild-ds af Granit . .h-r danner steile Skrænter lang. dr:i>

Kv.t.M- - I .-nk.'r. .r.,!.. U.rruw Hl-kko om-iver (h-ns Xordp>ut.

A»^.t.t-i.n Ih- .! .t t,.r K,,,r af Buske, sum lienliøre til

nv..i:i.,n^>-n.-( i.,ton-V..^,.tatiu,..„. ,-o' blandt lu ilke især Kro.ten>nH>

caribæum er almindeligt fremtra-iU-ndt'. medens Lahbih vvhiurU med



violetvøde Blomster i stor Mængde voxer langs Skrænterne

ten og omkring Buskene inde paa Øen.

De Forandringer, som St. Croix"s Vegetation

bonde i det dyrkede Bælte, hvor den oprindelige Skov\egetatinn er

ble\en aldeles udryddet, medens der her samtidig er indvandrot en

ilængde urteagtige Planter, der overalt pleie at føli^e med den om

sig gribende Cultur. Uog ere Virkningerne af denne Cnitur heller

ikke gaaede sporløst forbi i de træbevuxode Distrikter, hvor som

omtalt i det Foregaaende menne.Nkelig liidfl\delhe af forskjellig Ar

har gjort og endnu bestandig gjør sig gjæld.Mule.

den ene Forms gradvise Fortrængen af den anden, og hvorom der

for Tropernes Vodkommende endnu kun synes at være saa godt

som Intet bekjendt, blive aldeles forsvindende ligeoverfor denne

omfattende menneskelige Virksomhed, der her, som saa mange andre

Bteder i A^stindien, gjenncmgribende har forandret de oprindelige

Forhold.

Til at foretage en Sammenligning mellem Floraens enkelte

Bestanddele i den ældre og nyere Tid mangler der det fornoilf

'M.iteriale, da den eneste nogenlunde fuldstændige Plantefortegn.'l-'

fia ældre Tid, nemlig West's'), af ham selv angives ikke at \teir

iiiifUtændig og desuden blev forfattet paa en Tid, da (^ens Cultur

\'ii- mindst ligesaa meget fremskreden som den er nu. maaskee

»i"i<\ Medens Udeladelsen i denne Fortegnelse af en Mængde

liM>pigt forekommende og iøinefaldcude Arter, som f. E\. Xijmphani

(i^inpla, Lnrantkus emarginoins . Cu.icuta auierirana o. s. v. . utvivl-

>>omt raaa tilskrives dens 31angelfuldlied. idet der ikke er Grund til
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en Del andre, navnlig urteagtige Planter, ere indvandrede eller

naturaliserede efter hans Tid, altsaa i Løbet af de sidste 90 Aar.

Til disse formentlig nyeste Indvandrere vilde jeg være tilbøielig

til at regne Plantago major, Datura Metel, Xanth'mm sjmioswn,

Thimhergia volubilis, Coleus amboinicus , Bryophyllum caJi/cinum,

Calliandra Saman, Poinciana elata o. il.

Paa den anden Side findes der i den ovennævnte Plantefor-

tegnelse opført flere for St. Croix's Skovvegetation eiendommelige

Arter, som jeg trods ivrig Eftersøgen ikke har kunnet finde, selv

ikke paa de af West angivne Voxesteder, og om hvilke der der-

for er nogen Grund til at antage, at de tildels eller alle efterhaan-

den ere blevne udryddede, uagtet der ikke i deres Nytte for Men-

nesket kan tænkes nogen Anledning hertil. Til saadanne Arter

høre navnlig de af West som vildtvoxendo anførte Amomum {Re-

neahnia) sijlvestre, Ixora {Chomelid) fasciculata , Callicarpa reti-

culata, Petalonia mouriri, Bignonia spectahilis, Hibiscus (Paritium)

tiliaceus og clypeatus, Myrodia turhinata, Urtica (Urera) elata og

elongata, af hvilke rigtignok flere efter deres nuværende geogra-

phiske Udbredelse at dømme neppe synes at kunne høre til Floraen

paa St. Croix, medens der paa den anden Side jo endnu er megen

Mulighed for, at i alt Fald nogle af de ovennævnte Arter ville

kunne gjenfindes paa Øen, saa meget mere som ikke faa af de til

Skovvegetationen hørende Planter paa St. Croix ofte have meget

indskrænkede Voxesteder, der let kunne undrage sig Opmærksom-

Som bekjendt er Dyreverdenen en af de vigtigere Pactorer

i Planternes Tilværelse, ikke blot paa Grund af, at en stor Mængde

Dyr nære sig af vegetabilisk Pøde, men ogsaa paa Grund af den

omfattende Yirk^mhed, mange, især af de lavere Dyr, udfolde i

Befrugtningens Tjeneste, hvorfor nogle Bemærkninger om disse to

Rigers indbyrdes Forhold for St. Croix's Vedkommende ikke turde

være uden Interesse.



Som paa alle vestindiske Øer er de oprindelige Pattedyrs

Antal paa St. Croix meget ringe og indskrænker sig til nogle

riagermus, medens derimod de af Mennesket indførte have for-

merot sig meget hurtigt her som overalt i Vestindien. Af vilde

Pattedyr findes paa St. Croix kun Raadyr, der især leve i Landets

østlige Del, saavelsom en Del forvildede Geder og .Esler samme-

steds (frederne som omtalt tidligere ogsaa paa Buck Island) samt

hist og her i det vestlige Høiland, medens af andre planteædende

Husdyr Hornkvæg. Heste og Faar have en lignende Indflydelse paa

den spontane Planteva^xt som de vilde eller forvildede, idet de i

Almindelighed gaa frit omkring paa Græsgangene, der her indbe-

fatte Krat. Skov og \irkelige Græsmarker, kort sagt med Und-

tagelse af Guinea-Græs-Markerne alt ikke af Sukkerrøret optaget

Terræn. De Ødelæggelser, som herved anrettes saavel paa den

urte- som træagtige Plantcvæxt, i^ær af Gederne, ere selvfølgelig

meget store og en af de mange Hindringer, Memiesket lægger i

Veien for den saa nødvendige Skovvæxts Fremkomst.

£n modsat Indflydelse maa der tiKkrives F ugle v o r d e n e n , som

i mange Henseender gavner Plantevæxten ved at fortære en Msengde

^kadolige Insekter og bidrager til mange Arters videre Udbredelse

\''d at fortære deres bæragtigo Frugter, h\is haarde Frø de senere

-'•i\'' fra sig i spiredygtig Tilstand. En Undtagelse herfra danner

'l".y den lille vevre „Chicheree" {Tyranmis ilomlmomsls), som i høj

Grad bidrager til Udbredelsen af den bkadelige Snylteplante Lnran-

faa nogen større Udbredelse. EnkHte sma<i Finkearter fortære o<r-

saa Frøf'ne af almindelige Ukrudtsplanter. vaaU-dov na\nliu- af Ar-

geraone utexirana , medens Colibrierne uden T\i\l bidrage til Be-

frugtningen af de Blomster, de besøge.

Moiv Bawhiing for Planteverdenen ha\e doo. hrr -'m o^.!,,!t

In v,.i,-t,.|-,|,..
,if hvilke der dog her ligesom paa .i!l" niiniiP' n. • 'in.! .

''i!i'>!(U\K lu.-rt faa. saavel i Jfenseendf til \it.i -in Iii.!i v
i !> r:



Billernes Larver findes i Træstammerne eller Frugterne af

forskjellige Træer, saasom i Bælgene af Cassia grandis og Moringa

ptenjgosperma, men navnlig er den i Sukkerrørets Stængel levende

Larve af en Snudebille til stor Skade for Planteren ved at øde-

lægge en stor Del af det Eør, livori den borer sine Gange, lige-

som ogsaa Cocospalmen ofte er hjemsøgt af en Træbuklarve, der

som oftest volder dens Død. Flere Kuglebille-Arter leve som fuld-

komne Insekter paa Bladene af CVofon flavens og astroites, ligesom

ogsaa nogle Arter af Snudebiller nære sig af de unge Blade paa

Coccoloba uvifera, Coffta arabka o. S. v.

Af andre Lisektordener have nogle Arter Galhvepse Betyd-

ning for Planteriget ved at anstikke Bladene af Pisonia inermis,

Bucida Buceras o. fl., medens andre Hvepsearter og navnlig Myrerne

besøge Honningkj ærtlerne i forskjellige Blomster. Termiternes

Virksomhed er altfor bekjendt til her at behøve nogen nærmere

Omtale, hvorimod en ildrød Tæge -Art, der baade som Larve og

som fuldkomment Insekt lever i de modne Frugter af „Otaheite-

Træet" {Thespesia populnea), og som ofte optræder selskabeligt i

store Masser, fortjener at nævnes som maaske mindre bekjendt.

Af Skjoldlus er det især Arter af Slægterne Dorthesia og

Lecanium, der ofte i uhyre Masser bedække Træernes Grene og

Blade , na\Tilig Appelsintræer, Malpighia glabra, Agati grandiflora

o. fi. , og som anrette Ødelæggelser, hvis Omfang kun i ringe Grad

synes paavirket af Kegn eller andre Omstændigheder, der kunde

antages at træde hæmmende i Veien deifor.

Den talrigste Insektorden paa St. Croix er imidlertid Sommer-

fuglene, af hvilke der uden Tvivl findes over hundrede Arter,

et, for en tropisk Egn især, ganske vist kun ringe Antal, men

denne Mangel erstattes for denne Ordens Yedkommende dog tildels

ved de fleste Arters ofte meget talrige Optræden.

Medens Dagsommerfuglene kun ere faa og i Alt omfatte neppe

20 Arter, ere Natsommeifuglene, og især Møllene, desto talrigere,

og det er navnlig i October Maaned, at Myriader af de sidstnævnte

sværme omkring og ofte i stort Antal flagre om Lysene i Husene,
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et Sted som St. Croix, hvor Insekternes Antal, som allerede an-

ført, er saa overordentlig ringe, baade i Arter og Individer; hele

Aaret rundt sees kun ganske enkelte Insekter sporadisk mellem

de talrige blomstrende Planter, som, ifølge det store Misforhold,

(ler er imellem deres og Insekternes Antal, umuligt kunne antages

at krydsbefrugtes ved disses Hjælp. Den eneste Orden, Lepidop-

tera, hvis Arter optræde nogenlunde talrigt, bestaar dels for største

Delen af natlige Former, dels optræder den kun paa en kort Tid

af Aaret, i Efteraarsmaanedeme , da de færreste Planter ere i

Blomst.

Dimorphi hos Blomsterne findes hovedsagelig kun hos enkelte

Rubiaceer, saasom Psychotria o. a., hvilket ogsaa synes at tyde paa,

at ]^aturen ikke har gjort megen Eegning paa Insekternes Hjælp

ved Befrugtningen, medens paa den anden Side Kleistogami kun

iagttoges hos enkelte Acanthaceer i Aarets første Maaneder, hvor-

efter de samme Individer fik fuldt udviklede, udspringende, regel-

mæssige Blomster. Pragtfulde Blomsterkroner, hvis Bestemmelse

vel tildels maa antages at være den at skulle tiltrække og veilede

Insekterne, ere sjeldne i St. Croix's Flora, og en stor Del Træer

med smaa, grønne, aabne, ofte polygame Blomster ere uden Tvivl

auemophile. For de øvriges Vedkommende bliver der altsaa tilbage

enten at blive krydsbefrugtede af de faa Insekter, om hvilke det

kan antages, at de kunne være virksomme i denne Henseende, eller,

nu'd Undtagelse af de faa Vandplanter, at være henviste til den

fur uheldig ansete Selvbefrugtning. Uagtet mine Iagttagelser over

dette Punkt langt fra gjøre Fordring paa at være udtømmende,

tror jeg dog at kunne paastaa, at Befrugtning ved Insekter kun

finder Sted hos den mindre Del af Blomsterne, og at disses større

Masse er henvist til Selvbefragtning, forsaavidt ikke Vinden eller

^'audet yde deres Bistand i dette Punkt.

Af de forholdsvis sjeldne Tilfælde, i hvilket jeg paa mine

talrige Udflugter havde Leilighed til at iagttage Insektbesøg i

Blomster, vil jeg her anføre de vigtigste, der omtrent ville angive

Omfanget, hvori disse Besøg maa antages at finde Sted. Af Biller



iagttoges to smaa Staphylinider hyppigt i KuiTene paa flere

Synanthereer, saasom Vemonia punctata, Parthenium Hystero-

phorus o. fl. a.; af Hvepser og Bombus-Arter, som især ere

virksomme i den nævnte Ketning, saaes kun 6 Arter, af hvilke

endog kun de to forekomme nogenlunde almindeligt, at besøge

Blomster med Honningkjærtler, saasom Cissus sicyoides, Ipomæa

dissecta o. a. Blandt Sommerfuglene sees de faatallige Dagsommer-

fugle flagre omkring fra Blomst til Blomst paa de mere aabne

Steder; om IS'atsommerfuglenes Virksomhed i den angivne Retning

har jeg ikke gjort nærmere Iagttagelser. Derimod har jeg endnu

at tilføie nogle smaa rødlige og graablaa Fluer som hørende til

de tilfældige Blomsterbesøgere.

Idet jeg gjentager, at jeg kun beder mine Iagttagelser over

det her omhandlede Forhold betragtede som langt fra udtømmende,

troer jeg dog at have seet tilstrækkeligt til deraf at turde slutte,

at Insekternes Virksomhed ved at befordre Blomsternes Befrugt-

ning ifølge de givne Forhold maa være meget indskrænket paa

St. Croix, en Slutning, som uden Tvivl vil findes at gjælde om

de fleste vestindiske Øer, og som jeg haaber ved yderligere og

mere detaillerede Undersøgelser i Fremtiden nærmere at kunne

godtgjøre og oplyse.

Efter i det Foregaaende at have skildret St. Croix's Flora i

sine almindelige Træk som et særskilt Hele vil det maaske ikke

være uden Interesse til Slutning at betragte den i Korthed som et

Led af den vestindiske Øgnippe og sammenligne den med dens nær-

meste Naboer, de saakaldte Jomfruøer, specielt med St. Thomas

som den i botanisk Henseende bedst bekjendte, og hvis Flora jeg

selv har havt Leilighed til nærmere at undersøge.

Jorn fru øerne s naturlige Beskaffenhed og Klima ere i Hoved-

sagen de samme som St. Croix's, fra h%ålken de som tidligere an-

ført kun ere 8 Mil fiemede; kun ere de mere bjergfulde og uden

Lavland elier støn-e Dalstrøg, ligesom de ogsaa ere mindre og

uden rindende Vandløb.



Uagtet Floraen, saaledes som naturligt kan ventes, i sine

Hovedtræk er den samme, gives der dog saavel i enkelte. støiTe

Træk som i flere Detailler en Del Afvigelser, som det ikke er

uden Interesse at betragte.

Paa Grrund af, at Jomfruøerne i de sidste 25 Aar have været

saagodtsom udyrkede, findes der her næsten Intet, der kunde svare

til det dyrkede Bælte paa St. Croix, som her indtager en saa be-

tydelig Del af Øen. Henned følger, at den urteagtige Vegetations

Udbredelse paa de førstnævnte Øer bliver meget ringe og tildels

fortrænges af Krat og Skovvegetation, som nærmest ligner den fra

St. Croix bekjendte Eriodendron- og Overgangsvegetation , medens

den egentlige Crotonvegetation, saaledes som den findes paa den

østlige Del af St. Croix i sin stærkt udprægede Skikkelse, er for-

holdsvis sjelduere paa Jomfruøerne.

Til disse ForskjellighedeT i Hovedtrækkene slutter der sig en

Del Afvigelser i Vegetationsmassens Bestanddele, som blive desto

mere interessante, som der ikke er Tale om enkelte Arter, der

forsvinde i den store Mængde, men om Arter, der ved deres vide

Udbredelse og særegne Former ere væsentlige Karakteerplanter paa

det ene Sted, medens de aldeles mangle paa det andet eller i alt

Fald kun forekomme meget sjeldent her.

Kystfloraen paa St. Thomas adskiller sig saaledes strax fra den

]iaa St. Crciix ved den meget sjeldne Forekomst af Manschiniltræet;

derimod fiiules der paa den første nær Kysten en Busk eller

rettere lavt Træ, som her forekommer meget hyppigt, nemlig An-

fhcryUum Rohrii, men som er meget sjelden paa St. Croix, samt en

fromliggende Kurveblomst , Egletes domingensis , der aldeles mangler

}iaa denne O.

I Ki;it>knveu paa St. Thomas optræder meget almindeligt den

* i>alme, Thrinax parviflora , som er aldeles fremmed

1 iiira, og dette gjælder ligeledes om flere andre paa

- St. Jan meget hyppigt forekommende Buske og

Tiiei r, af hvilke mange ere iøinefaldende ved deres Blomster eller

eiendommelige Stængler. Saadanne Trævæxter ere især Sabinea



Iicraæinontana sp., Lelmlibin coriarin o. fl. Af andre Plaiitofornier

tiiiflos desuflcii iiclerocarpns vniserialis Btli., Ipomæa repnnda og

quinqucfolia , SarcoaU'nima Broicnei, Bri/onin Jici/olia, Eajania

enkelte Gramineer oii V\\nmn^w\\ sadsoni BouteMma litujiom. Cy-

perns coi/ipressiui o^ filithrinis, fromdoles Lycopodhua cernuum, ja

endog enkelte Ukrudts- og Kuderatplauter, som f. Ex. Acantho-

spentmm fiumile. Alle disse forekomme ikke paa St. Croix. modens

flere paa St. Thomas yderlig almindelige Arter, navnlig foruden den

allerede anførte Anthenjlium Jiohrii endnu Acaria ^aniwntusa og

Her bor oj-saa uannos en Del Planter, s.nu ifølge G rise

-

taoh's „Flora of tli<" British AVost lud. I«,lands'- findes paa St.

Thomas, men som ikke ere fnndne paa St. Croix af mig olier andre.

Do ere: Davilla riujo.n l'oir. , auattevla Ouregon Dnn.. Cappans

yverrucosa Jacq.. Sahii/da i/lahrata Su"., Sccuriddai erecta L., Ma-

ku'hru uyrus Poh. , Mulpujltia ,(,ujvsUt„Ua L., rUm st ,i,ldnulaf,i

'l'<m\, Pnrtlandia gnnidijlura L., A^^hpn,. nn-. „ \. . Colalpa

'•^dupm Cham., T,ro„ta B,>ri,ni W.
t'.Ki St. Jan ond\idero: Zantkunilu,,, ,. h,-.

.
jh,,,. DC (der

^•1 \oxer paa St. Thoma;,) og L'oursdhi „rhnn;, (ri.

:Hedens nogle af de for St. Thoma. sanv-u.- Art.M> rurekomst

douno O naturligt tinde deres Forklaring i. at det hoieste

'"'"' <tii\\ii. er omtrent 400' høiere ejid Mount Eagle pa.i >t.

^- li\ilk.-t na\ulig forklarer tiere Bregners. Lycopodia^c-r^ .u

'"J '1- Ojitiædi'n paa den førstnævnte U, uden at de Namm.'

'

!
i Floraens Sammensætning saa meget mere ioinefaldende
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og interessante, som der i de givne Terræn- og Klimatforhold ikke

synes at være tilstrækkeligt Motiv til en saa betydelig Forskjel,

der bliver af endnu støn-e Betydning, naar det erindres, at, som

ovenfor antydet, disse for St. Thomas særegne Arter høre til de paa

denne mest udbredte og for den ofte mest eiendommelige. Jeg vil

saaledes kun fremhæve den smukke Viftepalme, den rigtblomstrende

Sahinea Jlorida, Åcacia sarmentosa, paa St. Thomas almindelig

kaldet „Catch and keep", som paa Grund af sine tilbageki-ummede

Torne ofte gjør store Kratstrækninger uigjennemtrængelige , den

ligeledes tomede Mimosa pudica, som paa Grund af sin Mængde

er bleven et besværligt Ukrudt i de høiere liggende Græsgange,

den vellugtende Brunfelsia americana, og den smaabladede, giftige

Euphorhia cotinifolia, der er en af de almindeligste Buske paa

tørre Bakkeskraaninger.

Grunden til, at disse Planter, trods den livlige Samfærdsel

mellem Øerne, ikke i Tidernes Løb ogsaa have udbredt sig til

St. Croix og ere blevne naturaliserede der, bliver saameget mere

uforklarlig, som flere af de ovennævnte Arter, navnlig Brunfelsia,

Sahinea Jlorida og Lebidibia, ere blevne forplantede til St. Croix,

hvor de voxe villigt og let samt blomstre og sætte Frugt ligesom

i deres Hjemstavn, uden at de nogensinde vides at have udbredt

sig derfra paa egen Haand, saaledes som Tilfældet har været med

mangfoldige Planter, der ere blevne indførte fra langt fjernere og

i alle Henseender meget mere forskjellige Egne.

Med Hensyn til de Arter, som paa den anden Side forekomme

paa St. Croix, men ere sjeldne eller aldeles mangle paa St. Thomas,

er jeg desværre ikke i Stand til at udtale mig fuldkommen be-

stemt, da mine egne Undersøgelser for den sidstnævnte Øs Ted-

kommende ikke have været saa udtømmende som for den førstes,

og de Fortegnelser over Floraen paa St. Thomas , der ere mig be-

kjendte, navnlig den i Pastor Knox's tidligere omtalte Bog, ere

for usikkre til derpaa at bygge en Sammenligning.

Der er imidlertid al Grund til at antage, at Forholdet mellem

gjensidigt, og at ligesom St.



Thomas og de andre Jnnifruøer have deies for St. Croi.v frenniiede

Arter, baaledes har denne sidste it;jen Aiter, der ikke fore-

komme i)aa liine. Allerede de nogot fbrskjellii>-e stedlige Forhold

beviike, at St. Croix f. Ex. har Hore Arter af Fersk\and!5])]anter,

de tidligere nævnte Xpnp/iæa, Echinodnrns og Typha, som ikke

fimles paa St. Thomas, ligesom Dt-saa d.-ns K\stiiora ftem\iser et

Par for demie O fremmede FormiM . n.niili-^ llmoiha littondis og

Daccharis dioica.

Uagtet, som allerede anfoit. Mat-nah-l til m nøiagtii^ Sam-

menlij^ning endnu er ufuidstændis^t for den ene 0;^ Vedkommende,

er der al Sanil>\ nlm-hed f<n', at formlen de anførte ogsaa de

efterfølgende, især til den lene Nko\\egetatii)n paa St. Cioix hø-

ii<'a, Ai/f'?ii(i pu),Ula, SclunidcUa »ccidcntalits , Vitis cariboea,

Tobinia punctata , Zizi/pliuH retlcnlatn , Hnnidla lutca , I \Uiishæa

parvijlora, Plioradendron jUtvnis, >^tenoi>toinuni luctdum , PaUcomra

Pavctta, DiphoUs aalirifolia , ('asti)/ta mnericaiui, i'ordln nitida og

Colhcocra, Rochefortin acanthophora , UUjnouia /ncfijlora , IVtitia

'/"„am/ni^!,-,, Mfcj dirariada , Tricera hvrinatn . ( i< ai natUlana,

Disse her kun løst skitserede Forskjelligheder i to saa uæi-

liggende o<r i saa mange Hovedtræk overensstemmonde <)ei>

Flom sMics uiia'otolint at antule. at der foruden de hidtil be-

M'ndtf K. -l.'i f,,t l'l.niti'rnf.-, Udbredelse og indbyrdes Gruppering

"i^'liiu {mW^ aiidir. nundii- t\delige Lo\e, som det maa være den

ii'iii.ku.b.iul,' Foiskiiing^ Opgave at udfinde, hvortil nøiagtige

' 'Hl..i>o:r^.l^er af de enkelte Egnes Flora maa betragtes som en

iioi\,ii,lig Materialsamlinir.



Plaiite\ ordfMicii paa St. Croix har til forbkjollio-o Tider, især hcn-

iiudd Slutningen af forrig-e Aarlnmdrede. været Gjenstand for sy-

stematiske rnderi>Of:el.sor fra f(n>kjelliji-e Sifler, uden at der dog

nogensinde er bleven for&øijrt en ^aiulet rrem>tilling af hele Uens

Plantevæ\t.

Foruden den allerede tidligere omtalt*^ Kektor AVest hør

ejidnu blandt Samlere af Øens Flora nævnes Oberstltnt. v. Kohr.

der Mw b(i>.at \>dd O.'U nir har gjort >ic- fortjent ved Tndforelsen af

IV IJeiser til andie \ ostindiske Oer og Dele af Sul- og Xord-

M artfelt. sum alle meddelte deros Samliniiv,- til Prof. YahL

ni-. VæikiT liere hidtil ubekjendte Arter, ^om indsamhuhs af de

ennæ^nte. tlnd.'s be^krevne.

Disse Samlin-or tilli-.'med noiile mindre betuldi-o fra n\<'re

[I ved Benzon, AVahlmann og Ørsted findes tildels endnu i

ti bot.miske Ha\es Herbarium i Kjøbenhavn, ofte rigtignok i en

unu'lm medtairen Tikstand, som gjør deres Bestemmelse meget

in- iøvrigt af

ulk-n bl. A.

'v.uuiiv Hen-



dog i dette Tilfælde vel maa antages at være limieiske, dels paa

Grund af en Del Trykfeil, og dels endelig fordi flere af de Arter,

som i Fortegnelsen angives som nye, og hvis Beskrivelselse siges

at findes i Vahls „Smbolæ botanicæ", ikke findes omtalte i

dette Værk. Grunden hertil maa uden Tvivl søges i, at West 's

Bog udkom før den 3die Del af „Symbolæ", og at flere paa-

tænkte nve Artsbeskrivelser ere blevne udeladte i dette Værk, uden

Tvivl fordi de ved nærmere Undersøgelse viste sig at væi-e allerede

bekjendte Arter, som i første Øieblik af Yahl vare blevne ansete

for nye.

De Arter, som saaledes ikke have kunnet identificeres, og som

rimeligst maa antages at være bekjendte under andre Xavne, har

jeg derfor nøledes med kortelig at omtale i Parenthes ved Slut-

ningen af Familierne , ligesom jeg paa samme Maade har tilføjet de

Ai-tsbenævnelser, som øiensynlig bero paa en mindre correct Be-

stemmelse og som ofte have kunnet berigtiges ved Undersøgelse af

^^ ost 's egne Exemplaror i den botaniske Haves Herbarium.

Flere af de hos Yahl og West opførte vildtvoxende Arter

liar jeg ikke selv fundet paa Øen, men jeg har dog ikke havt Be-

tænkning ved at optage dem i min Fortegnelse, saa meget mindre,

som mange af dem findes opbevarede i det ovennævnte Herbarium,

bvorimod jeg af de hos West som dyrkede opførte Planter kun

har medtaget saadanne, som i Tidernes Løb ere blevne naturali-

serede eller endnu ere Gjenstand for Dyrkning..

ilindre, systematiske Bidrag til Øens Flora findes i S w art //s

»Flora Indiæ occidentalis", hvor St. Croix opføres som Yoxested for

nogle faa Arter, samt i Prof. Grisebachs „Flora of the British

^Vestindian Islands", hvor der opføres i Alt 32 Arter som hjemme-

tørende ogsaa paa St. Croix, deriblandt nogle faa, som jeg selv

ikke har fundet der, men som jeg med det nævnte Værk som

Authoritet har optaget i min Fortegnelse, uden at jeg imidlertid

kan opgive, paa hvis Iagttagelser de nævnte Angivelser støtte sig.

En kort Oversigt over Øens Yegetation i sine almindelige

Træk finde-s, som tidligere omtalt, i 4de Del af Bergsøes: „Den



danske Stats Statistik'-, forfattet af Prof. Ørsted, der i uogle

Tger opholdt sig paa Øen paa sin Eeise til Centralamerika.

Ueii efterstaaende systeniatisko Oversigt over St. Croix's plia-

neroganie Vlnva og Karkryjjtogamor, !>()m er grundet paa omtrent

5 Aars egne Iagttagelser og Undersøgelser, slutter sig i Hoved-

sagen nærmest til [det nyeste og fiildstændigste Værk over en

større Del af Vestindiens Plantevæxt, den ovennævnte Tlora af

Prof. Grisebach, som uden Tvivl maa ansoes for en af Xutidens

første Authoriteter i dette Punkt.

Ordningen af Familierne ei- oxereiisiitemmende med den i den

nævnte Flora foran givne Pækkefølge, modens jeg med Hensyn til

de enkelte Familiers Benævnelse har fulgt de i den nyeste Tid

almindeligt antagne Kegler. Ogsaa for Artsbestemmelsernes Ved-

kimiraende har jeg saa nøie som muligt fulgt det nævnte Værk,

til h\ilket jei;- derfor kan nøios mod at henvise, idet jeg kun har

tilfoji't dehiho Beskrivelser af de enkelte Arter, forsaavidt som

mine Iagttagelser af den lovende Plante efter nøiagtige Under-

søgelser fandtes at afvige fra eller supplere de i Prof. Grisebachs

Flora givne Beskrivelser. Desuden har jeg til hver Art føiet Tiden

for dens Blomstring, dens creolske Benævnelse og tcchnisko An-

iled ITciisM! til Ani:i\rlsfine af de enkelte Arters Voxesteder

findes nno-le af df hyppigst mevntr atlagto paa den medfølgende

Kortskitse, medens de andi'e som oftest (to Xavne i)aa Plantager,

kommer ii.'re Platit.mvr med samme Navne, har jeg for at skjelne

drm fra liinandMi v^d cniudt.- tiitoi.-t ft eller tiere Bogstaver, saa-

l-d.. K N. til l'rM.i.-Mi, ,,,, , V.nKid-n, ot B. 31. til Mount

.t r. til nraii... (.pa. \,Ml . li-tian^.ted og et O. til Mount



Den følgende Fortegnelse over St. Croix's Flora omfatter 738

oprindelige og naturaliserede Arter af Blomsterplanter, af hvilke

den overveiende Del (681) ere iagttagne af mig selv, medens de

øvrige (57) anføres hos Yahl, West eller Grisebach, foruden

116 almindeligt dyrkede Arter, i Alt 854, fordelte paa c. 453

Slægter og 95 Familier.

Efter deres Artsantal kunne de Familier, som indbefatte de

oprindelige og natiiraliserede Arter opstilles i følgende Orden:

Arter:

Legurninosæ .... 78 LiUaceæ

Graminaceæ .... .... 44 Biittneriacece i

Synanthereæ .... .... 41 Sapindaceæ 1

Euphorhiacece . . . .

Malvaceæ

Convolvnlaceæ . . .

.... 39 Passiforaceæ (

Sapotaceæ l

BIgnoniacece \

Hublaceæ . Poly^onaceæ 1

Myrtaceæ
. . i

^Solanaceæ ....

. ... 19

Bivaceæ 1

Boraglnaceæ ....
Verbe?iaceæ

.

Malpighiaceæ /

Gyperaceæ Celastraceæ /

^canthaceæ

Åmarantaceæ
• •!"

Nyctaginaceæ 1

^^rticaceæ.
.

.

Lahiatæ. ,^

Cactaceæ
. 12 'ZIZ:.. ::::..)

Ga^lfophyllaceæ
. . . .

Cuairbitaceæ

^pocf/mceæ

^'m^ariflaceæ

. . 10

i

, . . . 9 I

Asdepiadaceæ V

Phytolaccaceæ 1

Co^nmelynaceæ \

Tillaceæ

'J'^^'^^^'hithaceæ ..-! ^ ''
' )

^''P'-raceæ.
(



Meliaceæ ....

\
4

3

2

1

Canellaceæ

^

Chrysohalanaceæ . .

OnagrariaceæSerophulariaceæ

Scitamineæ . . .

Zygophyllaceæ .

1

Rhizophoraceæ . . .

Papayaceæ

Turneraceæ

CrassulaceæNaadaceæ

ceæ

\

/ , Jasminaceæ

Myrsinaceæ. . . ....

....

Hydroleaceæ

Myoporinaceæ

Palmæ Plantaginaceæ . . . .

Plu^nhaginaceæ . . .

AUsmaceæ

Musaceæ ....
\

I Typhaceæ

P^ ^'r Smilaceæ

T7r?ac.^

,:\
Polygalaceæ. . .

Til Slutning

min Tak til den

den beredvillige

maa det endnu være mig tilladt her

botaniske Haves Embedsmænd i Kjøbe

[mødekommen, jeg har mødt has dem

I
udtale

ihavn for

ved Be-

Arter, til Hr. Prof. Grisebach

i Gottingen for den velvillige Bestemmelse af omtrent 30 saa-

danne, til Hr. Eedakteur Dahl paa St. Croix for flere velvilligst



meddelte Opljsuiuger, og

don beredvillige Assistance

endelse og Udgivelse.

Dul\.rtr.:Hi.tni,v uuHTal- ,1. . Anti^l.. I-l
Lubat: Xoiurau Vn\ai;r au\ i^.- d,. 1 Aiilm i.iur.

lk-,kmelM> u\or Kilaii.l.'t .st Ciuiv i \inrruM i Vo
11. W.st: i5,-knv,.lM. af St C.uK. ,Kl,lnn. 11<M

MartVahl K. In^a. Amum ., aua-. l-Ill. (Khln

S.Muhola. l.otaiu.M-. II- III. (KbliMi. 1701-0^
- Euuim'vatb> plautaiuin. I -II. (Kbhvn. 1805-

^J launtoluu Dun (\ ^\ ild Sciusoi,)

skjelho, i„^t" ^'i~l 'u!" ,iri^"Titt'ki ull.l
'" T 1 "/'l 1 ml

Ddlen



-^aalcdort som aufart i DC. Prodrotuiu.
l},.o<r,. Former tilin. i Krat og Skov.

.l\-I)iilon. Spriiiggut.

pla, DC. (v. "\Va1

^) parvifo,

Bælvko.

Bl. April -.Juli. Altiil 6 BægorblaUo paa miiio Ev])!. - Ikke niiliu. :

iiiLs H..po Bæk. Kiu-'.^lull Bæk.

Aryemonc. mexicana, L. (v. Tlii-:

Bl. hole Aaret. Bladene anvende.s son

ed Ma'lk, som :^Iiddel mod Asthma. -

Nnsturttum offlclnale, R. Br. (v. Water kress).

Sj-nos ikko at 1»lomstie paa St. Cri)ix. De yngre Blade altid udelte.

Spises som Salat. -- T. alm. natural. lantrs .smaa Bække. Caledonia Dalen.

Mount Stewart Bæk. Annas Hope Bæk.^ Lille iJ[ount Plea.ant Bæk.

.<mapis brasskata, L. (v. Wild mu^tani
Bl. Jan.-Febr. - Ikke alm. Kosohill. Darl;r Hill.

Bl.'i i'ébr.'med s'maa kléistogame tidligt atf.ldende Bh.mster. Forst i

Mart. fremkomme .ierefter fuldk(.mne n.,rmalo Bit,mster. Ved Anguilla.

Lepidium rirghiicum, L.
Bl. hele Aaret. - M. alm. især langs Vcic i Græsset.

Cnklie æqnalis, L'Hér.
Bl. Fehr.--Juli.

Pon\?Æ1.tfaS
er. Fair Plain. Cotton

Clypeola maritima, h.

'orvexli.ig med denne ,\rt).

[Dvrkodc fo]iekonime Lephlhtm sativum

,

L. IV. Kross), Bras-

«;.« olcnæea, L. (V. Cabbagej og Raphanus Infiriis, I,, (v. Kadish)!.

Capparidaceæ.



til loih- f.i <u MoUiiM^ ludi

ret eukelte Steder Cotton G

Bl Muts~J

Bel- M.ll\ '(ri Ml

J51 J- 1 ,
' I„ . kl itl u 1 lU

<lraa].. i 1 , | u h,
o.;JSl>Uilk u o m /) 1

( t,n,i:lnsa Juq

TukrdN, u,"
^tod No,i:v't\

i ^i.iml iid"n

^Mun^ nu< < a L u

""/)[tr"i

P?"'" ^'i"'l
"" "" d <,ill 1."~'^Hi



Bl. April-.
- T. alm. i S

Bl* Frin l„.

lodd.'t ].,;i y\u\

og Krat. n.-t

Tamaru'ai'eæ.

\Tro<,ffrir indica, Will-l. I v. C\ piv.s)

HavtT. BI. Si'ptbr.— Octb.l.



!I)U, i 1 Hl 1 ! Mlll



Ahntdoa pu tploutolmm, G Don

aabon til Kl 2 Eftam i >

Bladoiu tindes otte tortui



ILbi^cu^ ibipuitm, L (^ Coiif^'o M\\

'• ^^ (liangc.ihk lu.cl Vil.



I Eulii^ Muule

\osl,i Juli Ahu 1 (.M.innku n^ i

Wa/fhena (nnnuruui, L i\ M i-h ma

Tiliai'oa-.

\u\h -Vpiil - Um 1 ki.\t u, smI \,:

/' nlthrrouh,. Lam (\ Milio.')

/' ,hou,b,n<Ua, Juq
T51 Do. b \pril bdimu« ^loa>

CoKhonis anitangulus, Lai



Bl ^Ln riili stiuim n i



^

}h„ch<,<h< Sn-u,

M„',>M'nn .Jin'.r

imwVo,-/A/wI/
' ^ P'

M. un-n,. L. 1^

Coakloy Bay P^urk 1^

HeteropWri, i>in

Bl. Ai<ril-MLii. Kort for Blom.triu-.ni falb- -Ir 11.'>to lU.i.lo ,if.

storn.' M41u-tfml.'. i>ær li.'uimo.l Aftm. Fru-t>v,i .o.UI-t ad.triuL:

Beliaceæ.

Bl. bele Aaret. Fruirteiue a,,^.,^ ' v





\. K.uimnat ])ush) {F. trogodes

.smaallla.lrnfr' - Ikk.- lialm. i Krat.

Træ. — Kalkholdi-rt Terræn nær lill.' fe.iltpan.lr \kva >t..ii

Castela erecta, Turp.

Bl. Fobr.-Juui. Kronhladru.' alti.l l.ullmnoa.^ J-Hl.au



Ampelidaceæ.

Ci<!sus snyoides, L {^ Putten leaf)

04UIS Hm, Bluft Dd Stni, Pnn,,,.

Bl Jnm-Tuli - T ,j 1 Knt,kn\ Mltm.i i ui Plu



I
,'



Bl. April. Amon.les ikke moro til tochni.k Uruj,'. T. .ilm.

"/. AnlL L.

^
RI. hol> \,nvt ir,.l,. l'L.nt.H n n,-..t ]„..n^o^t af In^.U-r

Ali/sa-arpus rwiJnalis, D<
- l>ocb. Bla.k'uo v.ni.il

,.^A .STO;-y./,;,,., DOSV.



•iua. L. (V. Jiiiubee-1

>uM.uit.' l-MiMiT i.ja M. (."riiix: «) Fanen i)iirpiastribt't. La\-t slvn-

(l.>. i Aliu K.H 1' lu)it UV or Jonl.n. ,5) Z«^6'a, Egg. Kronen altid

(Uto llalvbusl^ilgtig. — ^Um.

Bl. >i-!.t Ml!

4uL?. Caledonia D.i



/'//. ruharis. L.

iræsset ovor Iiek- Øen.

Ph. akdiis, L.
Anføres hos West. S. 200. .v.m \

Middel mod Orm lioa Børn. O
Hist o- hor i sky}j:jr(^fuldc DaKt

Eri/thrlna Corallodetidr,

deres B?a(le."^Kudens B.Jrk bedøu>r"Séne.

Knopperne ,kjulte t'orre^,to Halvdel e" _;ion

KinXS'^Hoided'ra-''^ Spilii^nt ' 'hli/i '"k.

Pterocarpus lunatKs, L. { Di , j>a,i<>,

.

Støvdrag, afvexlendo lige lange i Knoppen, uden Tvi\l for at gjøiv

bedre Plads til Støvknapperne i liaadon. Dih.<,e aabne sig altid

før Kronens rdfoldninsr.)



ni \[n\ iiiutn ['uli ml h 11 I tihmv KuphMor. D.mi aiuomlcs
[) ( t ni I 1 iliol i 1 JUUui Ml l.r ni .im: tsk livM Tni-lMik-

^ — I lim uitm.l i l(ti\t^tlu Ofl af Om. yiv<Wiks.ste(l.

— il. lilm. ]»aa aabne

ji?) ((ii//ii^fii,Ui(/ua, Lam
31 N \1) -Mu — T ^j iKrat Cliri-,tnnssto(l. Sydsidoii uær Longfo

.ni rUn Stotttblid — Bt .,^„. i-mmr alm ^i (uæ-markor o<,^ Skiaatun^'^T

ra> «nn/». ouL n L (v T uuiiiua tioo)



IhUn Kl, Mnil



.1. L<Urk. W. (V. Tliibot-troo).

EL April-S.'ptb. Bladc'DO affal(h)(> fr.i Xovb.-Marts. Ofto tindos dor

. Kjfi-tcl moUiMii det aiuk-t Par primære ISmaablado. Lovet spises irji?rn<>

KrtMturornc. BloiiisttMi voUu^ioiulo. Mojret liypj)if,'t u\orf,'ruet mod Lo-

3lai-A,i- Dæk.kja'U

Hav or: /),>//r/io.v sp/i<rrospen,/u,.: DC. <v. Blark

uwimUdh. L., samt Sahhwa Jiorida. DC. L(.



Lahii)ti(tntlus pallfti Tti

if,r — ^j 1 ui_ Jviiu liill Bik

Mipoa onmea D(

, ) Lnmjaaa (n
11 k Imultu 1 Bl >m t M mil i i

/r?;;Z>09^ ;/?rt/r<c(6«*/6 T)(

BI \iul-AIu Nitunh i Ca.

/ n//r/rt//6 D( (\ Pomeio«
Bl Ahrts—Apnl I lu/ttu s\lt(^ — T ilni

tt. Lllilxh^ nu t ldii„'^ KjsttT \\ilh Bu Ku

/ iiionti oia DO (_?• foetida hos "\\ o s ti

Bl luh—bcpt Bhd.u. \iriibk (litiche h'^I^k

BUm tuu( <lutti som J\ mmei leUufor Blomstniv ti



Bakk.T 0,1,' Fla.i.T. Fair PLiin/^Enl

Mai>.uTO(l iFuuclieej.

Lillrrc^ deii bekjeiulte

li-esaa dou

laii-.' 'B-Åloh

[DMk.'df f..ivkomiiu^: L'ahiptninths (7,>/frorufi<i, Sw. (Prospe-

Bei- nt: JA 0,,W,./a//«/. B.'iii (Vid.-iisLibfliu.- M.>ddelel.>er 1S55.

Diplochlta serndata. DC.

/?) leucocephala. DC.
Bl. F..hr.~-3Iai, - Ikk.' ualui.



AntlKnjlmm Rnh, it \alil (-^\IHb hot III s Ot.i

[Djrkcde j Hn.i iM'ilmiiu ')„usZ,u\n\ L i^ ^h

Oiiagraiiacea'.

«) lun-^h,toha^ Kth



ni. I)r<-b.-April. - Hist <.- hor vod (Jj

Cnruhiis Aiii/nrix, L. (v. Cucumbcr).

//. i\. l'uiHiikini .- .i) .]/rlr>p,'po, L. (v. Squash).

!i -.rtiM.M liunl'-. i,\i- n.i.ukrop oftt? or gul af Støvet. — Alrn. ihrl

L>',ff<i, ^\>. uirnt<ift;pila. Hook.?- (v. Strainer vine).

\\\. ().tli.-l»,-rb. lU.Klfts Fmlerside besat mod runde, glatte Kjertl

^lyiiLftM.id.'u .j-LTcnot, dt'ii midterste Gren tykkest, med en l',<" lang 1

l',i41i—tilk. Frugten glat cylindrisk, uden kanter, bnin, 4" lang. Frof

-rtf aicd Miial, hvidlig Hiidrand. — Hist og her uver Mure og He^

Ldijemirki rulgaris. Ser. (v. Gobie).

ai'og ;i) riscosa, Egg. (v. Bittor Calabashl.
H.'le rianten har en stram Lugt. /3) Bladene bløde, klæbrig kjert

luiarede. Bladstilk mod 2 Kjortler nær Toppen. Slvngtraad 2-grenet.

Hi.-,t og her (A-er Træer og Bu.ske. a) ved Cotton 'Grove. ^) ved T

Mart.-,—April. — T. -j. I Krat



Åmjurin tulohatn L
\ntou. h > \\ , .t S '.O". vmi ^Mt^ aoii.l, pi Ølii (Himv Blufl)

[])\ikeck 1 lli\Li 0^'' pad IMoMsioii^giundL fuiekomme Se-
y xluh S\\ (\ ( hotn) iiunnu6 satuus L (\ MuttoiiCil-
iiboi) (' 1/fA), L (\ Mu^k ^Llon) 0^ Utndlus ruh/an'. Schi
^\at(T Melon)

|

Papajaceæ.

'" -tu\(t M.m Blomk
. Rud. ntplad.u oAti

tidre E\pl ofte med an-,di^'t (jritm

iddl]o''i\t \\7^- M^^'lrln/^Kr

tir ih.i. RanT

ladnh me„'

P pallula L
H Octb-Dub -
P nihia I.

5) I Sko^

i
J 1 1

P lauufoha 1 (^ Bell 11

blol lulf

/ P< njn~ SU

(rjÆrder hinuij^'„'ut

Calcdoiui Dileu

Caetace<ii>

:)( (\ Popes Heid)



1. I>uli).Mi rod. Frøpiip

on :\rTiiir(lo smna, livide

li-o Dol'iif Øou. oiT hist

^''lli J' Stnm-^rroE '"'Mount W: "miSmu. bC

O. ///o,-//;^. JI.n\. (\. Bull-suckei-s).

O. tuberculata, Haw. fv. Frpiich pi-icklv
j

BI. hele Aaret. Blomst lille. -ni. Indtil ]h' I

venden som kiølende Om.^Ia- o- i Infusion nm,

/'r/r<'si:i/i fi,-,ii, iit^i. ^lill. (V. Surinam (roostdjorr}

51. ,IiiI, ri-i-t. liii- -M-lme, sj)iRe.s. — Naturalis, i Ha'

/'. nir... il. .V li.

.' Cereus SivartzU, Ur

. \V-lhl.'lful I.Mf).

Zi: Ak.i>"HiUC Fair Plain.



Andhwn qiaiLoUnt,, L (\ Dlll)

Bl Mait,—Apiil — Xatmali^ Stlsk
BomiL E^pci mcL Ghim

[Dolkede alm i Ha\Li foKkm

Caprifoliaceæ.

ommei ^mnhmus nuiia,!. Bl Apul—3Iai ]



l,u.Ji.'"un!- l-\''o.i u.!l'AU,t'.' -^''T^'alm. ^i'Sv^^ don x e.thl?o 'l)elTf
Øen. K.uu«. HlulV D.iU-u. S>iltrivor Bakker. KiiigJiUl Hoid.^.lr.i-.

Bl..Iiili-U.-thr. i^Li.loih- viiriaWo, Fnigten sortebruu. — Alm. Samme-
.tods .M,m toro-. Art.

Hl. !>>(li -.\j,!il — lli-t ^^• h.M- i Sk.i\. Noi-.lkv.t vod Sprinj^i^'anlen.

131. 3Iart..—D.H'l). Blnm.-^trr

— T. alm. i .Sk..v. Hain.^ Blu;

Co//?a arahica, L. ( \

.

Bl. Al.ii-.fiiii. l),-n iM.i .^r.

T. alm. i Skov. Moi



Bl. Miii—Dccb. (.ironeno frcmlifrfromlt

mally. Saltrivor. Omkrhif,' Clnistiaiii

le Artoriie af Vsijclioh-iu).

PalicourtM Pavetta, DC.

^^orinda citrit'olia. L. (v. Paiii-ls

Den modne Yxn^t h

Christiansstcd. (Vsi

ar en nb<d,a^'e

-le Bonrke.
li- Uxlk. - T. alm. natui•alis. i

Ernodm Utoi

Bl. I)«^cb.-Mai.

Swartz-.s Flora ^is

rørot fvldt med Ho
Stadium ra-onde '/^

..fte sol„kabeliot. S=

alis. Sw.
altid længere end Røret

»ver HæMen. Griffelen p
i(>ns Svælg. - Alm. paa .a

uthgatotarm. Cotton Urov

(Tegn

ndede

Spennacoce t

Bl. lude Aaret

enuhr. Lam. (V. Iron grass).

rok-
done lancetlormede. lig, '^BlomstTor.^*'''',?) Blaiue



i-bush).

I KUpi>oky.stor. Han

111.4 H.K.te. I Ku



1. Soptb. -Uctb - Na

Zinnia ele<,an,. L.
1. M.ii-A.,-. - A]m.

EcUpfa alba. Ha.ssk.

1. .[„ni-F.-l.r. - T.

tui-.ili.. jiaa Jfua,'rat|.la.Uor i Fredorikastt'd.

naturali., i Havor o- vo.l Huse.

alm. vaa f.i.-ti-' St..l.>r. (^dodonia Dak-n.

1. h.'],- Aaivr. Kun fil'

li-r i,.M .an,l.'(K. Xwt.

'n'"T)lmiond.'"\st. (I.^,

'.-. DC.
ud>N..l..r OU nk. brun Ui.inmi. - Alm. ,ol-

Am. laim-. fu-ti;i-o Irroftcr i dou vestlige Del
Vfi-os Hupo.

Tr. huphthalnioidcs,

ude- hos West).
«). ,i) anfnnn-n.si.: ^

Gr. (V. "Wild tobiicco) {Bnp/dhahnum hdi-

^va-t velln-tondo. - «) sjeldnerc, ^-) u- ;-)

lat i .len \estlif?e Del af Øen. Lower lo\e,

TJor.ter. - Alm.



.k\ggcfuldc Skiaaniugei. CieBl h.>pt—:Mait^ — Ifi^l of,' hor paa sk\gg(

(HU-,. Moiiut tetLMvait Dal Springjraulcii.

spcc. nov. \alil har af Maii<,^el paa Beskin else ikke kunnet i

[Dm kede foiekoinme: Helianthus annuus, L. {^. Sunilo'

Abter chinejish, L.. Tcujeta, patvla, L., Tithonin éjteciusa, H
Georghia rariabila. "W illd , Cacaha coccinea, L. O'j: Lactuca t>a

: nær Mount Ploa^aii

akle^ lia™Cotton Giove.
"

^^ "^ I''''' ^'^^ ^'
^ -'" ^^ .an(}poi

Mjrsinareæ.

Årdisia coriacea, Sw.
Bl. Juni—Aug. Bladene tæt og fnit rødj)nkkcde. i^.er ])aa Vn— Hist og her i Sko\ lang« ^oidk\^ten Hams Bluff fe^^eot

Clareraont.

Jacqumia arm illaris, L.

a)^ og ,?) arho
./, Bhd. Bl,»n>t..

na^rKjsten. 'La'vallr/"TunK"'''Kuir
"

Sap«taceæ.

C/n->/.oph,^lhun oliviforme, L.

y?) ninnopyrenu
Bl! Docb S, I bk.a.ial. bprnighe

C. udcropkylh, >n, J.ir-<i. (^ Palme'

Bjur-' - Hi^t o. h.-i 1

V. glahrinn. J.U.{.

Bl Septb-Mart.
Bdleiarve. - T. ahn i'bk.A ilg Kl at
Spnnggut.



• hele Øen.

Sideroxylon 7nastichodendron, Jacq.
Bl. Aug.—Septb. — Sj. I Skov. Lebanon Hill Bakker. Kingshill

Bæk. Elizas Eetreat.

Dipholis salicifoUa, A. DC.
Bl. Febr.—Marts. Næsten altid buskagtig el. lavt Træ. Larven af en

stor Sphingide lever paa Bladene (saavelsom paa Sapota Achras og En-
phorUa aHiculata). — T. alm. i Krat og Skov i den vestlige Del af Øen.
Jlaronbjerget. Hard Labour. Kingshill Høidedrag.

Bumelia i

Febr.—April. Vedtorno paa Va" Længde ere ikke iialm.

jjørneme. Mælkesaften meget klæbrig. — Hist og her i Skov o
Sordkjst nær Saltriver. Fair Plain. Bag Stony Groiuid.

Linoclera compacta, R. Br.
BI. Mai—Octb. Blomsterstanden ..ft«

den vestlige Del af Øen. WillsBa\. Ca

Forestiera porulosa, Poir.(Vj

Busk eller Træ. Tvebo. Hunplant.
Bakke nær Claremont.

B.

Jcn

rkede forekomm
S\^paul Jasmin)

]

. Star Jasmin).

H<uer og ^ed Hu

n officinale, L. t

tnthes Sambac, L.'

over hele Øen.

J. revoluhan,

0. Double

1%ivetia )wrUndta.

Apocyiia<;eæ.



Alta *om .puntano, lisilkot ojin^Mili

KIi,p .nu K\.tHi H.iu> Bluti 1

Bl 1 \utr SKiigui-k Hahbu.k - hj I krat-kcA Spu

[Ihilnh foKknmnu Ilo,/a carno.a K Bt (^ V



/. liatafas. Lam. (v. Sweet Potato).

a) , j3) U'ucorrhiza og y) porphyrorhiza.
Et af (le alm. Ximngsraidler paa Øen. — .;\Jm. ihTket og uatuiMli«.

overalt, især ,3) og ;-).

/. riolacea, L.
Bl. Decb.—Fcbniar. Blomatoii iiiibuer sig om Aftenen. — Hist og her

paa skyggefulde Steder. Croquis. Castle Bourkc. Si)riuggut.

Anføres hos West.' S. 272, som ^ildtvoxonde paa Øon (Wills Ba\ ).

/. triJoba, L.

«i og .3) Evstachiana, Jacq.
Ml. D.rb.—Mart.^. Blomsten^ aabon om Form. til Kl. 11. — Begge

/. umbellata. ^Wy.
Bl. Januar -Mart-. AIui. i Grofter og langs B;okke. T.ower luve. Le-

banou Hill. Fn-d^Mi-bn,-.

/. pr,-ra,>nr. S\v. (V. Bav-vino).

Kystor ,,v,.r h.'^l.' ilriL
' ' ' *

'*-*-• M- .
i i. p,

. . .

u

^
Bl. (ieti). -Ai.ril. -- HLst og her i Krat. ofte nær Kysterne. Hani^

/. arenarla. Stoud.
Bl. l),>.b. AiM-il. B.,(leii l)a'ror aflange Knolder. Frøene sorte med to

vedha"Uir>Mid- iMi-k.- ,\t luidi- Silkehaar i Topiiou. Hist og her i Krat.
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C. Jainaicensh, Jacq.

. Decb.—Fel)r. — 1 Krat pua SaiKlypoiiit.

C. nodijiorus, Desc.

Bl. Octb.—Febr. — T. ulm. i Kvatskuv. Cre(iui?. Recovon Hill.

C. triqueter, V.

C. quinquelohus, V.

Lige.sna.

Erolrulus nnianmata,: S\v.

Bl. X.Ab. -Mart.. - Alm i «kuv oir Krat over hele Øen.

lU. ,l,ui.— M.nt-. Hlwiii-tmu' iniilh^'i' . bebøges af en sort Hveiis. -

il)f h<>^ \\ cvT. S. 271. autoitt' (,'onvolvidus alhiflorus, C. ina-

sialcdes^uiu audv<"t, ..g luue ;.f Mangel paa" Beskrivelse oli. Ori-

[Dyrlvede forekomme Jjjomæa Uaril og /. lIorsfalU(y, Hook.]

.mgiveu af 5 smaa ;

Fliser. Frederik^-

Cnrdiii tiUni. W. s. (\. Wliitc 31aiijack). ^

IJI. 3Ijit--.>.-ptli - T. alm. i deu o.^tlige Del af Øen lang.s Voie o;

«;og^';^m!"Egg^
""''"'

Bl. helo Aaret. ;5) Bladribberne rod<>. Bægeret .skarlagenrødt licrcsor

Kronen. Indtil 40' iioit Træ, ofte overgroet med Lorunfhiis. a) hi^ oj

her L Kratskov ..g ved Huse. Fair Plain. /i) >]. i Skuv. Claremon
Bakker. Mount Eagle.

Nelhmtonde. - Ikk.

Ham. Blutf iJ.il. C



njUndristachya, E. S. (Varronia angustifoUa,\. hos Wc
, j3) Jloribmida, Sprgl. og d) grareolens, Kth.
ole Aaret. — Alra. paa tørro Bakkor over Jiolo Øen.

Anføres i Griseb. flora, S. 481, som funden paa St. Croix.

C. globosa, Kth.
Anføres hos West, S. 276, som vildtTOX. paa Øon (Varrotiia),

Beurreria succulenta, Jacq.
Bl. Juni—Octb. — T. alm. langH Tcie oj,' i Skov. Wills Bav. Cale-

•lonia Dalen. Rohrs Minde.

Rochefortia acanthophora, Gr.
Bl. .Tuni-Septb. - T. .sj. 1 Kratskov. Bag Stony (mm ud. fair

Plain. Jac<.bs Peak.

Tnnrm'fortia (jnaphalode.s , K. Br. (v. Sea-hivondor).
Bl. hole Aaret. - Alm. paa sandede Kyster i den ostligo T)ol at (»en.

Store Princoss. Cutton Grove.

T. hirsidissluia, L. (v. Cliichoree-grape).
Bl. Soptb.—April. — T. alm. langs Veie og i Krat. især paa Kalkbund.

Crequis. Xær Froderikssted. Springgut.

T. foetidissiina, W.
Anføre« hos West, S. 270, som vildtvox. paa Øen.

T. i^olnbilis, L.

;.?) )aicrophylla, Desv.
Hl. 3Iai—Aug. Blomsterstanden extraaxilher. otte omdannet til en hul,

kugleformig. blo<lpigget grøn Monstrositet , i hvilken der lever en gul
H\ep-^elarve. — Ikke ualm. i Kratskov. Fair Plain. Jacobs Peak.

H.Uotrnphun huUnn.i, L.
Bl. liele A,irot. M. alm. langs Veie og paa Ruderatpladser over

hole Øen.

n. parcijloriu,,, L. (v. Eyo-bright).
Bl. hole Aaret. — M. alm. langs Veie og i Krat samt paa tørre aabne

Steder over hele Øen.

//. curassavkwn, L.
Bl. hele Aaret. — Alm. paa sandede Kyster over belo Øon.

H. frutk'o.uou L.
Bl. hele Aaret. Indtil G' høi. — Sj. i den vestlige Del af Øon i Salt-

river Bakk.Ti. M. alm. i .l.-n ø>tligo Del, hvor den ofte danner d.>n •n.-.to

[Alm. dyrket i Haver forokoiumer: Ifeliotroplum pe.ruvmnunu L.J

forekommer: Phlox



„adt hva pu RluUiu To

IJl Mut -Ma — 1 .) 1 Dil.tio, Tfinl I i

Th.mis

[t//t L (^ Cdnkei-beii\)
GuflJtns Lengdo retter ,ig t ftor BloEi^tiUs UJvik



Anføres hos W(^st, S. 275, so

^. acidcatissimum, Jacq.
BI. April-Mai. Bra-torf i 187
Fro.lorikssted (

^kjonS?,"hv(^i)

S. polygcvau ni, V.

IDyrkoflo forek

Petunia mjctayinijhi

Dalen. Fair Plain.

Capniria bij

«» og ,9) pA
Bl. hele Aarct.

fver hele Øen. a)
]

Herpestis c/t

Bl. Deel). -Mart

Cresceriiia Cujete, L. (Calabash troe).

Bl. 8eptb.—April. Bladene affaldue i Decb. At
'uveei en Sirop mod Hoste. Den modne Fru},'trt Skal
Sla^^s Husjreraad, især Drikkekar. Træet see^ ,.fte h

i'fr behænf,'-te med Ki'ukker. tyldte med Søvand, ^»m
mod 3lenue.sker og onde Aanuer. — Alm.. især n;er 1

belo Øen.



Icucoj-i/lun, ilart. (v. White Ccdar).

Mart^ -April og spiiere med fuldt Lov i^rjou Soi)tb. -

V. Maronbjerget. Kingshill Iløidodrag. Gallow^bay.

, Juss. (\. Yellow Codar cl. (xingcr Thomasl

M-odt<rik<if()rt. Elizas Itetreat.

' /arfijlora, V. (Syml). bot. III, S
ret. — Hirtt og lier over (rjærder

yrket i Haver furekomiuer Tecomo

L. (V. Christmas pride).

It'doida Dalon. Kingshill Daleu.

niechini, Broicnå, Juss.

Bl. Dccb.—AprU. — M. ahn. i Græsset og Grøfter over hele Øen.

^nøK^i ai.s v\m>. )o. , . o, som m ..eu

Dlanthera pecforrilis, 3Iurr. (v. Garden Balsam).
Bl. Deeb. —Marth. Planten koges med Sirop for at anvendes so

ystaaft. — T. alm., især i Haver og ved Huse (maaskee blot naturali-i

iføres af West, S. 267, sora dyrket.

Bl. .Iiiui—Juli. Kleibtogiune Blomster foretomme hvppigt hos den!

•t. - Ili.t o- lier i Krat.kov. Saltriver Bakker.

./».<tiria rart/uN/aifiLsL^. .hxci[.

Bl. ])rrh. -.Matt^. '- Alm. i Grøfter og Skov overalt paa Øen.

J. reflexifiiyrcu X. ab, E,

^'ar. (jlandubma, Egg.
Bl. Sept.-lUrts. Blomstens Dækblade tæt kjortelhaaredo. Frøe

hærLske, bmne. - Hj. I Krat. Fair Plain.

Belope.rone neinorosa, Sw.
Bl. Januar—Marts. Bægeret kun ' s af Kronens Længde. — T.

Skov. Hams Bluff Daleu. Cidedonia Dalen. King.^hill Bæk,



Bl L\"\;mi['^ iriu'|u![?]i e/ulin. h.Ks (loniio Art - V]

l.iUi Klipper. Cro.iui.. Chiri-niniu. Tyntbnttoriot.

Paa kalkbumi/' J3u<r iolu'Vroml.l.
''"'^*' ''''^''"

'^ ^''^'^

A. mirrop/iijltus. Xs.

Bl. :\[;ii-A.i- '
- Hist o^- lier i Skov. Crcqui.-^. Stmiv

Divlipfera cussiuyni:^, Ju.ss.

Bl. Docb. -Mart., huli^iaov mod kloi..toi,Mmo Blom^tor. ,1

k.,ramon Fru-t. fandtes alm. i .Ian. -l'Vl.r. S^^n^'n^ ]„.„ 1,,,

lndi\ider nnrmalt iidvikkMk-. fniii-tlMr.> iJldiNfr. - Alui.
Krat n- p.i, i.al.ij.' «trd.-r. 1- roderi k..>tod. (r,i]lnu^l,.> . Sp,

^

Thviihmjia rolubilis. Pers.

Mount Stlnvan Bæk.
" ^''"' '''*'"'''" '"'-^

[Dukede fovckuium.': araptoplu/lhnu hortcnse. N. a

(liesiieriaceæ.

]ill. t uLn 'u' u '"1
wid' t ^iT^m 1 1 iV/uiJ^J - t' lim 1

i <^ioHu 1 d n ^ tlu' D.l \vr fuduik-.tod btom Gr.i

Itirn Hill

lliiutis apitdt 1 J H
1

1 \ Ulli 1

Bl \ ^h -Mut I) n h
11." V

// .uanoUn, V it

m Oah-inn 111 iint n tnkr 1

-t hoi - 1 U.« 1.1 ton sr 1 1 h

// />6C?i/t../» P it

Bl N(nb-\pul I.Kltil N
.k bpnng.nit Lhzi. Rai. it

*Vf^^<« otiidititalié "^M

Bl Dtcb—Martv fetuigtltii

n 1 Smauiod udviklet - T lim \m^'.

Il I un Ihll ^1 m u Hill J)il

il m Wil K MI



..-. \ow. Eli/.a^ Rot

Verbenaceæ.

ni. (>(-tl>. -Mart>.
"

Kn.iH'ii ble-rod. Anhou til XI. 10 Form. oj- (l,"r[M.i

ill.l.Ml.U^ - T. alm. T'knidt i Havor u^j; vt-d Veio ovor lielc Øen.

liinu'hca E/in;nbn't//i, ("ham.

151. l).'.-l)r. Faan-iR- si.Yso <,'-jonio EIad<^m\ — Selskaboli-t lii.st O'^ her i

II o.rli-r 1),4 af Øoii. Roo.vor} Hill. Paradopladspn. Cottoii Grove.

Kin^'^^hill Hoidedrag.



f™\,ilHLm/l).irn

Tljoiioiiiiacc*.



riwnhago scandens, L. (v. Blister-loafj.

Bl. holo Anret. Bliuleno Muvendos af Xe<,'eriic honi Spansk Fli

m. i Gjærclor <if,' Ki-at ovor Iiolc Øen.

mpensis, Tliunb., som udeji Tv

Bl. Juli—Docb. I Alm. alle 10 Stovdr. udviklodo. Traa
laarede. — T. alm. ]>aa sandede Kwster. Sandvjtdint. C(

(acks Bay.

.mcrotea dcbilis, Sw.
Bl. Jidi -yeptl). — Hibt og her i Skov. Sprin^r»-.u-den.

' Aaret. — M. ahn

Fnif,tcn. 1

Ikkl^irp'
Sprin.-ut.

Petir

:itov-dr.%tillede i 2 Kredse. ^V.rin^m^tei^ait;!:!!;;;;-

i'vla alliacea, L. (_v. Giillv root).

Hl. Ai-ril -Juni. - T. sj. paa Eud'eratplarUer. Invderik.sste.l.

(Den
r af yU npd lux ii.'skn-

rS. anforto Ch. c

vfKe ikke kunne t'idi'ttiticeres).

pec.

ID.Ml^..d." foreknnuu..

1 >H.kabeliirt l.nn:

: Beta rul<jaris

Kth.l.

Ainarant»ceæ.

> Ran, b-n af LagnnenK

0-. Eed Beet) Og

T. alm. i Skov ojr Krat ..\or li^le Øen.

Chnmissoa alfissima, Ktli.

Bl. Jan.—Marts. Sniaa Staphvlinider færde
ikov. Lille Mount Pleasant' ^

. ahn.

il-'bin- Billelan-e.

i Blom..terne. - Sj.



Åchyranthes aspera, L.

a) argentea, Lam.
Bl. Decb.—Marts. Indtil 4' liøi. - Hist og her i Skov. Cr

Springfield. ^^
Oomphrena c/lobosa, L. (v. Bachelors buttonj^

Bl. hele Aaret. — Alm. naturalis, i Haver og ved Huse.

Iresinc elatior, Rich.
Bl. Spptb.- -Marts. De ovro Blade altid afs-o.Ylonde. Indtil 4' h«

Alm. i Krat og Skov. (Ircipiia. S2>ringgut. Jacobs Peak.

Pkiioxerns remucidatus, li. Br. (v. Bay-flo\\er).

Bl. hole Aaret. Stundom klattrende of) i Smaabusko. - M. aliu

skabcligt Lmg.s flade Kv.ter.

Alteniant/wra ficoiden, K. Br.
Bl. :Marts—Septb. — T. ahn. krvbeude mellem Græs paa fugtige S

Fair Plain Br... Kolirs Minde.

A. Achyrantha. K. Br,
Bl. Marts—Aug. — Hist og her mellem Sten. Gouv.-Hu=;et.s (ray

Amblnr/jpie polygonoides, Raf.

Bl. Januar—Marts. (^-Blomsterne meget faatallige. - T. alm.
bonde paa sandet Jord, stundom dannende smaa Tuer. Froderiksfort

Scleropus amarantoides, Schrad.
Bl. Decb.—AprU. — Alm. mollem Græs og Sten. yredorik»fort.

Plaui. Gouv.-Husets (Jaard.

Eiu-nhis caudatiis, Moq.
BI. hole Aaret. — Hist og her paa Ruderatpladser. Christianssto

/•>'. oli-rat-eKs. DC. (v. Lumboo) (Amarantus).
AuforoN lio-, W'ost, S. 30t>, som vildtvox. paa Øen.

it. Aabncr .sig F1. 4 om
hyppigt om Efterm. ..g

et ved at bide Hul udvendigt i

sin Snabel. — Alm. i Haver, paa E



Planten er ineirot LjeiiKsøjjrt nf Bliulhis. — M. alin. i ^lavkov of;

Ste-lcr (.ver hele Øen.

Bl. i-'ebr. -Jij^. Blc^mstenie be.so-e.^ ..ft.^ af Ilvepsor. -
Kratskov. i.^ær ^ens ostlij^o Del. .Alouiit Weleuiiie. Hpriu^K'

Bl. A|.ril. iStanimeu ,.lt.' lU'-l-V i (MnkTods. Da Træet

IJla<lciio ..ft.. Kraii.l-Mill...l.-. [..pr paa vn-re Ure

alni. i Sknv. (.'al.'auiiia l)al<Mi. WiU; l!ay. B

haanlt ol' mørki^rørit. 3feu'"ila Tr;vet i Alm. voxer^'kroget. anvemlcs ilet

kuu i rin.L'v r<UtriV-kiuuir rfdui (Taviitommer, mest som Knæer i Skibs.skrog.

Landet, 'r. Éx. Onxiiii.s.'.Spriu-rtiell Clilt.m Hill." TJm'k TslamT.

C. lc,Hjanni>^ls, .hm^
Bl. yU\ -Juli. I!l,„H.fvn,> allM i V^xnyY^^i- paa :! -1. af hvilk^' iiuia-



Bl Juni -bl]

Bluflf Dakn L

Bl Vpul -Mu — \itmih 1 ni A iii

Bl Min -Mn \i ^to 1... . . !mI I I mm h uhikkdto,-

pai k\>,t 11 M 1 (_ )tt n (rDM inEr^Monnt lan(\



1. Juli u^' senere præcox i Decb.—Januar. Bladene aftaldeude i Deeb

;t liionisøf,d:e af Sommerfuf^dehmer. — Ikke ualm. i Skov. Ham
Dalen. S« eet Bottoni. Croquis. Blue Mouutain.

Phyllanthus Neruri, L. (Creole Quinino).

W. hele Aarot. Planten anvendes i Decoct raod Feber. — M. aln

ult i Haver og paa ødo Steder over hele Øen.

.Jatropha qossypifolia, L. (v. Physic-nut).

51. hele Aarot. Planten har en ubeha^'eli^' Luf,'t. Halvbusk, indtil ^

- M. alm. solRkabelij,'t paa Marker, hvor don or et besværlicrt Fkru.i

J. „mlti&Ja, L. (y. Coral-bush).

i.ær Skall.en, ere motjot drastiske. Lavt Træ' nled hvid Bark. -

naturali... ved Hubo 0«- Voio overalt paa Øen.

ipha ManUiot Ktli. (v. Cassava).

irts-Mai. Af Knolderne laves Stivelse oj; et Mel, dei

til d.>t af Croolenio nie^'-et yndede Cassavabrød. - Alm. d}Tkot (

sinn...irrundeno. i^ær i den nordvestli-.; Del af Øen.

Afei irites triloha, I-orst. (v. AYalnut).

Bl. hole Anret. Den umodne f rujrts Saft 1^arver Hænderne
T. alm. naturalis. i Dalstroj,- o- ved Huse. Crerpiis. La Granjj

liicmu.'i comvnuus. L. fv. Castor-oil ti-ee)

a) Kai>selen blødpi^rget. Bl. hele Aarot. Af Froene udtrækk*
kjendte lie ved Kogning,' eller Presning. - .M . alm. naturalis.

0^' paa Kuderatpladser overalt paa Øen.

Croton hnlmmUer, L. {\ . Maråii).

Bl. he ie Aarot. Én glindsonde morkobnn,, Kuglebille sec.

af Øen. især i (dens Blad 0. La. Bu,k. _ Alm. langs Sydsiden
Del. Faii Plam. (Mvat Pund. Cotton Grove.

1- V.U-. "r. Hla.ii'U..' anvpndea til at af\HlSV
Hikk.T n- tori.^ Steder i den østlige Del af "Øen, hisi

-.- F).'! (f. E\. Ham.-, Bluff).

/' '
'niullno,. \. (Symb. bot. pars U, S.98)._

En blaa-rou hlle



c. hastatus, L.
Anføros hos Wost, 8.307, som \ildt\ox.

;

Acidocroton adelioides , Gr.

Anføros hos West, S. 310. fii.m vildtvox.

Ditaxis fnscicuJata, Schloelit.

Bl. Jannar -Mai - T. alm. i Kmtslv(.^.

Arqi/rothamnia candicans.
Bl. Sentb. -April Il.i.irono v^l

(Hgoblaa. Frøono fint ^ortodo. -

Adelia nicinella, L.
Bl. Marts ilai. Alti-l bærende Yedlorne. — Ikke ualni. i Krat :

=tligo Del af Øen. Mount 'V'i'ek'oiue. Sprinjrgut. Eli/.as "Retreat.

Acalifpha reptans, Sw.

tid har niodno Frø, naar den anden ndfoMer sig. Da-kbladenc bli^

'Iv efter Frøspredningen. — Hist og her i Revner i Mure og paa Ciste

:ount Washington. Mount Stewai-t. Gouv.-Huoct.

Tragia voluhUis, L. (v. Xettle).

Bl. Febr.-Soptb. (^-Blomsterne
rositet som hos Tourncfortia volu

Hippomane Manc'mella, L.
BI. Febr.-April. Blomstring pr

rund af den i hele Træet in<leliold

ange aMeles ikke afficeres deraf
abberne. - M. alm. selskabeligt

B.ekke (.

\aCT[

Dtdecluiiiipia scandens, L.

Bl, Febr.—Mai. 5^-Blomsterstandon bærer

som falde af tilligemed ^-Blomsterne, der kLeb

i „Stirpes americ." omtaler dette Forhold). Der;

og ragende op over do to andre. — T. alm. i

Springgut.

Pedilantlius tithymaloklen , Poit.

a), ^) padifolius, Poit. og y) nngua

Bl. hele Aaret. — a) og ,3) t. alm. især i <

Kingshill Hoidecb-ag.



cobs Peak, Springgut). Ogsaa ofte i

Plain.

Euphorbia articulata, Bunn.

paa Klippekyster, have bredere og tykk(

Sphingide lever af Bladene. — Alm. la „
Nordkyst ved Claremont. Sandypoint. Coakley ] ^

E. huxifolia, Lam.
Bl. hele Åaret. — Alm. paa sandede Kyster over hele Øen.

E. maculata, L. (var. tfiymifolia, L.).

Bl. hele Aaret. Hele Planten rødbrun. Bladene folde sig imod hin-

anden om Natten og i Graaveir. — M. alm. mellem Sten og paa Yeie

E. piluUfera, L.
Bl. hele Aaret. En lille pigget, graagrøn Møllarve lever paa Bladene,

ligesom ogsaa en hvidgraa Dorfftesia sees alm.- paa hele Planten. — Alm.

sammesteds som foreg.

E. hypericifolia, L.

«) og /9) hyssopifolia, L.
Bl. hele Aaret. Stængelen

mer m. alm. i Haver og ved "^

E. heterophylla, L.

/?) cyathophora, Jacq.
Bl. hele Aaret. — Alm. sammesteds som foreg., ofte selskabeligt.

En meget aftagende Form (Art?) med krandsstillede Blade, og som
altid mangler de violindannede Bractoer med purpurrøde Pletter, er almin-

delig i Gouv. Husets Gaard. Bl. Febr.—Marts.

E. chamæsyce, L.
Anføres hos West, S. 288, som \aldtvox. paa Øen.

(Den sammesteds hos West anførte E. cot'mifolia, L., som

angives at yære spontan paa St. Croix, er øiensynligt ved en Ude-

ladelse ikke bleven betegnet med et [St. Thomas] . saaledes som

flere andre Planter i hans Fortegnelse, idet Busken neppe findes

paa St. Croix, men derimod meget alm. paa St. Thomas.)

[Dyrkede forekomme: Jatropha panduræfolia, Andr., Croton

pictus, Lodd., Euphorbia antiquorum, L. og E. pulcherrima, Willd.]

Alle Euphorbiaceerne ere proterogyne.

Caledonia Dalen. Prosperity

Bl. Marts—Septb. Proterogj-n. — Begge Former t. alm. i

Sponla micrantha, Decs.
Bl. April—Septb. — Hist og her i Skov. Caledonia Dalen.



WiUa Bay!'''s;Nee?Bit

•ia, Dosf.

- Hi.-,t og hor i Skov. Cro.p.is. Hard

Ait.

Frn-torno bliNo rodo mod T.don En lille
j

ilniindoIiKt inde i Fru-ton. Tiaot voxor .aa
Tra'or. — Ahn. (a oralt paa Øon.

ht. — T>angs Vandledningen i Creqnis.

,-«, L. (V. Bread-fruit tree).

igton spLsos ikke. - Alra. naturalLs. i D

i Mu.v

Jacobs Poak.

F. pedmiculatct.

KIippoi-.omVaaudro

F. trifjonata, L.
Ikko fundon i Blom

Bl.^ Mai-.h>'li. "Fn

,n.l]»run

\ol paa

alstrog.
Croipiis Spinigliold. t'anaan. Moui

( Wn>/>ia pcLtaUi, L. (V. Tninipot-troe).

Bl. -April -Juni. — Ikke nalm. i «kov i den nordvestlige Del af Øon.
Calod.^uui Dal.'u. Cro<iuis. Sweet Bottom. Hard Labour.

Morus alba, L.
iil. 3Lu—Juh. Bladene affaldne Decb.—Januar. Naturalis, flere Stoder.

Ham. Blut! Dalen. Kingahill.

Maclura tinctoria, Don. (\. Pustic-tree).

Bl Juni—Ootb. ' Sum allerede anført hos West have de unge lndi\ ider
meirot inrUkaarne Blade. Uodt Gavntomnior. — Hist og her i Sko\.
Croquis. Butlers Bay Bro. Canaan. Kingshill B*k.

Fleiinia æstuans, Gaud.

den nordveatlige Dd

Spnnggardenf

\ahl aiiforti



Begoniaceæ.

[Dyrkede forokomnio flore Arter af Bfyonia, L. i Haver.]

aquiscti/olia

r. oltusifoUn, Dietr.

a) JJladeiu- bredt omvendt æ<,'formodo. BI. April—Juli. — T.

i Bladmuld. Maruiibjorget. 3Iount Ea-iflo.

R blanda, Ktli. (Pipe?- poh/st.ack)jo)u Ilort. Kew.
Enum. plant. I, S. 354).

Bl. Doob.—Januar. Stængelen rødlig. Bladene luidgraa
]

siden. - IIi.-.t og bor i Skov. Crequirf. Elizas Eetreat. Suck

/;. humile, \. (Enum. plant. I, S. 349).

rutoianrphe pdtata, Miq. (v. Moukeys hånd).

Bække i Skov. Caledonia Dalen.

nalago og reticulatum hos West).

151. Jiiui—Atig. — i. SJ. la

Springtield. Mmmt Stewart Bæk.

Enckca SieberiWui. iPi/»

Bl. bele Aaret. Paa Bla<b"ne le\er derhen sort SommerfugJ elarve meu
ikli-øde Pletter. — Alm. i Skov. h\or den ofte forekommer selskabeligt og

Årtanthe limdeweyeri, Miq. {Plper dilatatum , V. hos West).
Bl. Septb. Øverste s'ideribbc udgaar fra ilidtribben i omtrent 'U af

dennes Længde fra (rrunden. — T. sj. i skyggefulde Dalstrøg. Caledonia

Dalen. Croquis.

(Den hos West S. 268 som spec. nov. Yahl anførte Fiper

tenuijlorum findes ikke optaget i iMium. plant, og har af Miingel

paa nærmere Beskrivelse ikke kunnet identificeres.'^

(Dyrket

palm..]

i Haver forekommer Cijcas

.ilismaceæ.

FA-hinnd,

Bl. April-
Hop.- vA.

->r,., cnvU/oIius. Gr.

.Tuli. - Hi.t .- h.r i B;ekl

1.;/;. . 1

^"•'"'"''''"



Thalassia testudinum, Koen.(?)
Ikke funden i Blomst. — Langs Kyst

Zostera oceanea, L.
Alm. langs Kysterne paa lavt A^and.

(alm.). Mount Eagle og Blu^

A. Huegelii, Schott. (v. Boyer) (Pothos acauUs hos West).
Bl. Septb.—Marts. Bladene indtil 3' lange, anvendes tilligemed Koden

1 Decoct mod Hoste og Asthma. De unge, fra Eoden udskydende Blade
have en fra de ældre meget afvigende Form, idet de ere lancetformedo og
langstilkede. — ffist og her paa Klipper og Træstubbe. Hard Labour
Bakker. Canaan. Fair Plain.

Xanthosoma atrovirens, C. Kth. (v. ludian kale).

Bl. Juni—Aug. Bladene spises som Spinat. — Alm. dyrket og natu-
raUg. paa Provisionsgrunde.

X. sagittifolium, Schott. (v. Scratch-throat) (Ai-um hastatum,

spec. nov. V. hos West).
Bl. Mai—Juli. Plantens vulgære Navn hidrører fra, at Bladene, der

anvendes som Spinat, foraarsage en Brænden i Svælget, naar Bladribberne
koges med, hvorfor disse trækkes ud af Bladet førend Tilberedningen. —
Alm. dyrket og spontan i Skovdale hist og her. Caledonia Dalen.

Colocasia esculenta, Schott. (v. Tamjah).
Bl. Juni—Juli. Bladene koges i Calalu og som Spinat. Eoden er et

af de alm. Næringsmidler for alle Kiasser. — Alm. djTket og naturalis.,

især i Skovegne i den nordvestlige Del af Øen, hvor'Provisionsgnmdene
ofte sees forsynede med Tryllemidler, den tidligere omtalte Obee, be-
staaende i Kraniet af en Oxe paa en Pæl o. desl.

Lemna mhior, L.
iagttaget i Bl. — T. alm. i Kingshill Bæk nær Mount Pleasant

Typhaceæ.

Bi'iS.^!lSf
Kingshill ^Bæk. Monn'

jlia, L. (var. domingensis, Pers.).

— T. alm. i Bække og Smaadamme.
t Welcome. Annas Hope Bæk.

Pandanaceæ.

[Dyrket forekoi]

pine).]

arner Pandamts odorafissimus, L.

Palmæ.

Oreodoxa olera
Bl. April. Den ui

o'a. Mart. ,v. Mountain Cal.ba^.-|.

r'hele Oe'il'og liLt ' og'hér'V Skov.'"!:



tække I

, „ endes til Kager o. desl. — M.

alm. naturalis, overalt paa Øen, saavel paa sandede Kyster som langs Veie

og nær Huse.

[Dyrket forekommer Phoenix spinosa, Thonn. (The William.

Ved Lille La Grange).]

(Den llOS^Yest S. 313 ^nf&rie Borassus JlabeWfer {B. flahelli-

formisjjj.) er øiensynligt af en Feiltagelse opført som vildtvoxende).

T. discolor, Sw.
il. AprU—Aug. Bægerbkdene altid mind

CaUisia repens, L.

Bl. Januar—Marts. — Di:ke ualm. paa skyggefulde Steder, selskabeligt.

Wills Bay. Mount Eagle. Springgut.

Commelyna cayennensis, Eich. (v. French grass).

Bl. hele Aaret. Den ene af de 3 ufrugtbare Støvdr. næsten a^tid abor-

terende. — T. alm. paa fugtige Steder. Crequis. Mount Pleasant (B. M.).

C. elegans, Kth. (v. French grass) (C. turbinata, V. eu haaret

Bcunhusa vulgaris, Schrad.

Naturalis, hist og her i Haver o

stianssted. Castle Bourke.

Eragrostis poaeoides, R. Br
Bl. .Tuni—Decb. Arrene hvide. -

Frederiksfort. Fair Plain.

Sporobolus virginicus, Kth. (v. Shander).

;l. Mai—Octb. Støvknapperne Ivsegulo. Arrene hvidgule. Hele Planten

ades i Infusion som Drik for Bom under Tandperioden og i varmt

mod Bylder og Udslet. — Alm. langs Kysterne og Laguner over



Arrene hvide. — T. alm. omkring

Pharus glaber, Kth.
Bl. Juni—Decb. Støvkn. gule, Arrene hvide. — T. alm.

donia Dalen. Wills Bay. Sweet Bottom.

Leptochloa mucronata, Kth.
Bl. Mai—Octb. Ofte kun 1 Blomst i Smaa-Axet. — I Grøi

Hill. Christiansstcd. Kohrs Minde.

L. virgata, P. B.

a) , p) jracilis, Ns. og y) mul
'

' ~
violette, y) Smaa-As med

y liiomster. »taKKene meget korte. Indreavnerne ikke randhaarede. —
T. alm. langs Veie overalt paa Øen. ;') ved Centerveien og nær Work k

L Grøfter. Mount Welcome. Buston

, Veie. Centerveien.

Gh. ciliata, Sw.
Bl. April—Septb. Mine Expl. have alle kun 1 itfrrigtbar Blomst i

Smaa-Axet foruden den frugtbare (Smlgn. Swartz' Flora Ind. occ, S. 189).

Dactyloctenium ægyptiacum, W. (v. Ten-per-cent grass).

Bl. Marts^Novb. Støvkn. lysegule, Arrene hvide. Ansees for et godt
naturligt Fodergræs. — Alm. langs Veie og paa Marker overalt paa Øen.

Eleusine indica, G.
Bl. Marts—Decb. Støvkn. hvidgraa, Arrene violette. En lille sort

Staphylinide antræffes alm. paa Planten. — M. alm. langs Veie og i

Grøfter over hele Øen.

Cynodon Dactylon, Pers. (v. Bay-grass).

. Bl Mdi—Octb Støvkn gule med Mob'tti PJf tru Vrieiio vi,,lette.

Meget besværligt Ukrudt paa Grund af sm lui_t u llol> luc i>.^r.'nn.'rende

Mollemstok og store M.«ngde — Alm Unj:- lv\-i iiu ug paa mange
Marker C^iire^ it v rre ii>dført>

«) og ,9) V,

Bl Juni-Aug
ved Bække Prob]



L Grofter \e(i Chriit

Bl Jum-oal ^toln ^ Vueuc Mfktte -T alm lm„-s

krit 15 ilm Jtui Ihiii

I- 7 1 hl o lUHLktt Tlimilt
• Hibt og

n^s K^'torlu'X ml B\kk''"l*ur 1 1 mi" Vimi^*H pc Bik

lau ini pn^pakidt, Pois
BlAlnt-sptb btovkii rod^ul( Vrront strii„uk I dviklm^m il

IcmCt. btoTi[r.^'(re"kcmmt tr m o^ tikk,''"l 'ml<ii KvxLm i l' i^ „'

; (hb^t blut be tov ed fii mdri. Planter ud n Tvivl ved ^ lud ii^ Hjilp

rmdeii Haiibhin tni ^tovdrvcro trvdc trtm ail di it d i dti I tm I r

1 Fromm IbLtiu^tiutu ^to 1 - Atd Eikkur o„ pii l.i„li^t Stt I i

Mut—bcptb Sto\kn M lott \u ii ^jrtt En lilL ml &t q

Bl Juli Stovku bnnd'ule \neuo bjrtt — T alm i drofto]

liikfrt lliL ^Nillnm

/ f is<.i )ii Sw (\ Sour gr iss) og A ai faiiuulntun S

krLaturtnu — Ura i Orottei i.^ pu ilirktr oveiilt pai Øen

P m )lle S\\ (\ \erl)ci de Pui ol SpaTii«;h Griss)

r U11K1 Cfil>,s) (P pohjjanum S«

t \ o\ r 1 Tutr — M alui plant



Trirhnlæna himlaris , C4r. (Svn. Pamnim leucophæum. Kth.)

(\. Lonu-iiiv^ fl. Hittfi-raf,s).

r.l.M,.,'.-' hinv „O' .pLos' aiaiV af Kroaturonio. - M.'alm. sdskabeliKt paa

Lni>pa,j„ alicna. Sprg.
P.l yin Au--. AiTono hvide. Som oftest ere bog<,'e Smaa-A\ fru^'tb.irc.

^i'ii.i !,!iini' lU.ullii-. alm. i)aa Ijlomsler&taiideii. — Hist og hor i (frofter

i Grøftor. Beo^tuii llill. Granj^o.

Bl. Decb. Indtil l(j' 'hoi. — Alra. dvrket til (ironirjorln

Sacr/mrutn ofjicmarum, L. (v. Sugar Cjium.

Bl. DiM-b.-Jauuar. Don ulm. Varietot. „cm .hik-> i^

:ahoiti> Eorot. Ria enkolto Steder, hvor dett.> ikki' m1 t

-Mod Undr.it,a']^e af de aiiforte Af\igt'Lsor fra Regolou oro



Bække. Fair Plaiii ]

Anføres i Griseb. Flora, S. 563, som spontan paa Øen.

C. ochraceus, V.
Bl. Mai—Octb. — Hist og her paa fugtige Steder. Crequis.

Bl. AprU—Novb. Altid 3 Støvdrag. (Dette stemmer med Swartz's
' Flora Ind, occ, S. 113). Frøene spire paa den levende Plante,

der stundom bærer over 1" lange unge Individer i sin Blomsterstand.

Bl. Marts—Septb. — Ikke ualm. i Grøfter. Lebanon HUl. Mount
Pleasant.

Nut-grass).
Bl. Marts—Decb. Smaa-Axene bære (

C. hrunneus, Sw.
Bl. Juni—Octb. Støvtraadene baandformede. Acheniot sort. — T. alm.

paa sandede Kyster. Sand\-point. Mount Welcome.

C. odoratus, L.
Bl. April—Octb. Knapbaandet forlænget, afrundet i Toppen. Blom-

sterstandens Grene bære et rundt hvidt Knæ ved Grunden. — Hist og
her paa fugtige Steder. Mount Pleasant. Annas Hope Bæk.

C. lilanifolius, V.
Anføres i Enum. plant. H, S. 354, som funden paa St. Crois af West.

C. ligularis, L.
Bl. Mai—Decb. — Ikke ualm. ved Bække. Caledonia Dalen. Crequis.

(Hylsterbladenes Antal og Størrelse i Blomsterstandene hos

(7^/>erus-Arterne retter sig aldeles efter Grenenes Antal og Udvik-

lingstrin, idet hver primær el. secundær Gren bærer sit Hylsterblad

Langs Garden.

K. monocephala, Eottb.
Bl. hele Aaret. — T. alm. paa fugtige Steder i Skov. Crequis.

Scirpus capitatus, L.
Bl. hele Aaret. Acheniet sort. — T. alm. ved Vandløb meUem Klipper.

Crequis.

Bl. airrts—Decb. — Hist og her ved Bække. Fair Plain Bro. Mount
Pleasant.

S. mutatus. L.
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S. fen-ugineus, L.

langs Kysten og ved Bække. Frederiksfort. GaUows Baj. Annas Hope Bæk.

Scleria pratensis, Lindl.
BL April—Octb. — Hist og her i Skov. Springfield. Mount Eagle.

S. filiformis, Sw.
Bl. Mai—Novb. — Hist og her i tør Kratskov. Kingshill Høidedrag.

Alle Cjperaceerne ere proterogyne med hvide Grifler og lyse-

Åloe vidgaris, L. (v. Sempcrvive).
Bl. Marts—April. Bladene spises raa som JVIiddel mod Brystsyge. —

Selskabeligt paa Kalkbund. Alm. naturalis. Stony Ground. Wetters
Point. Cotton Grove. Buck Island.

Yucca aloifolia, L.
Bl. Juni—Aug. — Plantet og naturalis. Gallowsbay.

Agave americana, L. (v. Karatå).
Bl. Febr.-Marts. Bladene skumme i Vand og anvendes som Middel

mod Væggetøi. Fibrene benyttes kun i ringe Udstrækning til Pidske-
snærte etc. — M. alm. langs Veie og paa tørre Bakker, især i den østlige

Planter, medens de endnu ere i Forbindelse med Moderplanten. — T. akn.

Paneratium cariboeum, L. (v. White Lily).
Bl. Juni—Octb. Blomsterne aabne sig henimod Aften og dufte da

stærk af Vanille. Bladene tjene tU Føde for en Natsværmerlarve. — T.
alm., navnlig nær Huse. Maronbjergot. Fair Plain.

Crinum eruhescens, Alt.
Bl. hele Aaret. Blomsten duft,n- staTkt lionimn.l Aft.>n. — En større

indtil 6' høi Varietet dyrkes alm. i Hav.-r, Hoy.u.l.ui- Bæk.

ten. Clare-

fundeu i Blomst.
'-'

ffi.t o- her i Krai

t ved Springgarden. Wills Bay. Pu)hrs

Dioscoreafeæ.

ioscorea alata. L. (v. Yams).

seet i Blomst. - Mvn. dyrket ug naturalis



Cipura plicata, Gr. (v. Blooil-root).

Bl. liele Aiiret. Knoldene morkerode. — Alm. naturalis, i Haver og
Gardens. The AVilliam Ualcn. Prosperity Dalen.

Bl Dt(b— April AnvondLv ilm til Ho<,'r

lif^^i, (t^ o^th^'o Dol \f Øen 1 lU Tlun Spr

Bl I»,i_\n- BluNtu.t.nd.n ..fto o^or 8' hø. Alolleni Bhdene
nior d^r .u- ,tt (la 1' tt. i R.^nuu.d -Alm pia Træei o- Klipper

T ,,nn,ata L (^ Old nnns btaidj

Bl Tnu.n-T,!n s, 1 U n i Blomst iiouio .j

W Idiu'nl' iMl i.h 'it.oi -' M 'Ifm'^^rS Tiau o iLidt pu Øni

T u^moide-s, L (V Old mans beard)

Bl Alirt. ^j 1 Blomst Kronbhdone altid sf,^^onne - Alm oNor

.ke 1 den ø4li^^( Bol ,f Øen

[Alm dviktt 1 H.nei og paa Pmision sgiundc loickommei

i(ma..n ,atua, Lindl (\ Pmo-applen

^iisaceæ.

Mum pau,J,s^ru<, L U J'l mt uii)

Bl Mai-Vn„r P,u_r u p,. ku.. 1 ^ .lieret.^t - Vlm nit.n.h^

pLuittt 1 G,.d..i.

1/ sapuntnn, I i\ Bu.mn
Bl M,. -Viu hlil .. u.v .,U ^ttii B.,.,^,. . .1 p.ri.k ll.u idet

ul. n lu..^t.iLspi,es

i' -'u..r>.ni.'.~~ \ 1 '\.M i",'

.(lt<a, L (\ Indnn shot)



Kpidendrum bifidiau, L.
Bl. Octb.-Doclj. — Hist o- her paa Triver o- Klii)pestvkkor. Fair

Plain. Buck Island.

151. .Tuni-.Iami<.r. Bl..m.sten volhi-ton.lo. - Sol.skaMi^'t ])aa Klipper
ell.T Ti-iiMT. Jlam. JJliiff Dalo.i. Wills Bav. Conteutment Dalen.

/•;. rnrU.anno, L.
Bl. Ainil— :\Iai. — Baa Klii)per ellerTTra'er, sjolden. Top af Mount

(De hos AVcst, S. 303 oi,' 304. som si)oiitixne anførte Epi-
dendnun papilionacewn , V. og- K. carinafnm, S})ec. nev. "S'ahl har
jeg af ilangel paa nærmere Beskrivelse ikke kunnet identificere.)

Cryptogamæ vasculares.

Ljcopodiaceæ.

Psdotuh) hiqiutnun Sw



Polypodium fGoniopterisJ crenatum, S\v.

Anføres sammesteds hos West.

P. (PhlehodiumJ aureum, L.
Lebanori Hill. Crequis. Bodkin Bakker.

P. fPhymatodes) Swartzii, Baker. P. serpens, Sw.
Hist og her paa Klipper. Mount Eagles Top.

P. fCampi/loneiironJ Phyllitidis, L.
T. alm. paa Klipper. Caledonia Dalen. Bodkin.

P. fGoniopterisJ androgymm, Poir.

a) tetragonum, (Sw.) Baker.

Pteris fEupterisJ longifolia, L.

Nephrodium fLastreaJ patens (Sw.) Desv.

y9) stipulare (WiUd.) Baker.
Syn. Aspidium macrourum, Kaulf.

Crequis.

Tænitis lanceolata (L.) E. Br.
Mount Eagle.



Noget om Slægten S o ulv (Anarrhichas) og

dens nordiske Arter.

Professor Japetus Steenstrup.

(Meddelt i Møderne den 15de October og 26de Nc

(HertU Tavle HI).

Oaadanne Dyreslægter, hvis Arter ere af en plump og kun lidet

udarbeidet Skikkelse, og især, naar de tillige optræde med en vis

Størrelse, saa at det kan have store Vanskeligheder for Naturfor-

skerne baade at skaffe sig det til en nøiere Undersøgelse fornødne

Antal Individer og at kunne bevare disse til senere umiddelbar

Sammenligning med hinanden, høre saagodtsom altid til de Slægter,

hvis Arter i de naturhistoriske Værker findes mindst tilfredsstil-

lende udredte.

Et stærkt Exempel herpaa afgiver Søulvslægten A^mrrhichas.

Derover, kan man imidlertid snarere beklage sig, end undre sig.

Med et Ydre, der i Almindelighed kan gaae ind under den oven-

antydede Betegnelse af plumpt og ikke-udarbeidet og som

ovenikjøbet, overalt hvor Søulve forekomme, synes at blive sig selv

ligt, forene nemlig Arterne indenfor denne Slægt en særlig Ube-

stemthed i alle Delenes Omrids. Den tykke Hud med det nærmest

Huden liggende Væv er altid paa disse ovenikjøbet meget fede

Fisk saa løs, vanddrukket og slimrig, at det bliver baade vanske-



Gnnullay- for ori silvkroro Samnionligiiiiiii-. llortil knauihM. al selv

Tællingen af Straalcnie i de ensformigt huggede , nu^grt laii<:e

liyg- og Gadborfinner frembyde sine Vanskeligbodor. rormedoUt

den tykke Hudklædning lader Tællingen sig nemlig ikke udfore

uden ved Skelettering og fordrer idetmindste en Blottelse af Fiiuu-

rodeii, for at kutme gjores uojagtig. Xaar saa Tallet af Straalonie

forberedt juia — eftersom Antallet af Straalerne i disse udstrakte

absolut gjældende Tal, men et. der efter rigeligere Analogier altid

maa være underkastet nogen*), og maaskoe eiidogsaa ikke liden

Variation indenfor Artens Individer. — Saaledes staaor der da af

alle de ydre Forhold, der kunde frembule en more let ujifnttelig

Forskjol mellem Soulvene indbyrdes, næsten kun Farven og Farve-

tegningen tilbage. Jo mindre man imidlertid hidtil har seet sig

istand til at gribe det Faste indenfor det tilsyneladende Vaklende

i Fan-etegningen. og jo mindre — som jeg nylig antydede —
Søulvene have i deres Ydre villet røbe aiulre Forhold, der let

kunde sættes i Forbindelse med Farvetegningerne, desto forklar-

ligere bliver det. at Usikkerheden i Opfattelsen af Arterne inden-

for denne Slægt hai kunnet blive saa stor og saa vedholdende,

som den i Virkeligheden har været og endnu er. Dert'or bliver

denne Usikkerhed ligefuldt meget fortrædelig og beklagelig.

For imidlertid at faae gjort en Beg\ndelse — selv om dot

Opfattelse af Arterne indenfor Slægten Anarrhichas o- derved

ogsaa af selve Slægten og dens Naturhistorie i Almindelighed, fore-
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lægger jeg her en Kække Bemærkninger, der støtte sig især paa

tidligere Iagttagelser, som jeg for 3—4 Decennier siden anstillede

under mit Ophold paa Island, men som leilighedsvis ere blevne

fortsatte siden. For den seneste Tid ere de byggede paa et ikke

ringe, om end, langt fra, ikke tilstrækkeligt Materiale, der efter-

haauden har samlet sig i IJuiversitetets zoologiske Museum. Dette

hidrører dels fra en planlagt Indsamling af Individer til Klaring

af visse uafgjorte Spørgsmaal, dels fra hvad de andre Museer inde-

holdt førend disses Forening med Universitetsmuseet til ét Museum.

I den nu følgende Fremstilling agter jeg væsenligen at følge

den samme Vei, som mine Undersøgelser i Tidens Løb have gaaet,

da jeg derv^ed troer bedst at lunne naae til mit Maal : at bibringe

Andre større Klarhed over Artsforholdene indenfor Søulvslægten.

Jeg begynder derfor med at udrede Ai-terne i de enkelte Egne af

Xordens Have for til Slutning at ende med et Overblik over dem

og med nogle almindelige Bemærkninger om Slægten i det Hele.

Om Søulvene ved Islands Kyster og særlig om
Islændernes Hlire, Anarrhichas mimr Eg.oiaf,. og deres

Ulfsteinbitr(?), Anar. lalifrons stp. nigr.

Den ældste Efterretning, vi i det Hele have derom, at der

ved Siden af Søulve med den almindelige Tegning af 10—12

mørkere Tværbaand over de noget uregelmæssigt stænkede Krop-

sider, ogsaa fandtes saadanne med en stordraabet, tigeii>lettct Dragt,

skylde vi den fortræffelige Eggert Olafs en, I sin islandske

Reise I. (1772) gjør han nemlig, S. 590, først opmærksom paa. at

der af Slægten Steinbitr, Anarrhichas, er paa Island: ..tvoiido til

^"v r,!^o nipget forskjellige Arter, først den bekjendte Lupus nui-

dereft.:



conspersus, er en nj Art, som ikke er før bleven bekjendt", og af

denne irivor liaii oii Fi^rnr piia sin T<i\l(' XLII. Hvad man ved de

ovennævnte Ord (nn Hlircn allerfor>-t niaa være opmærksom paa,

demied ikke har villet betegne, at den var mindre end deii gamle

bekjondte An. hipits: I'dtrykket mhtor ])etyder lier ..HrodiM- eller

..yngre Broder", som i de fra Oltiden l)ekj('nd1e Xavne Cato

ininor, Jacohus minor, og Eg. 01 af sen har dermed kun ligefrem

oversit det islandske Xavn: „Steinbits bro^'iir'- eller .,Hlyro-'.

Dette sidhte Ord betegner nemlig i det islandske, poetiske Spro-r

en Broder*).

Ord: „ynacidis nigris rotundis tutus conspersus" stun Diagm^-^e op-

toges detme tigei-plottede Form kort efter, 1776, i O. Fr. 31 (i liers

Prodromns Zool. Danicæ, S. 40, Xr. W-V,]. Men Kg. Olafsens

An. minor har ellers ikke kunnet glæde sig ved at blive godkjcntit

af Ichthyologernc som egeu Art. Yel synes det, som i det mindste

Cuvier i sin „Kegno aniraal" II, p. 241 (Xote), ikke har tvi\let

om, at den som Art var forskjellig fra An. lupus, thi han siger

hor: „ajoutez le petit anarrhique" og henviser til Olafseus Reise

ir direkte TdtcileLse om Fi.J

rendigt at tillægge Arten i^t

:oK>t og Skind til Musoot
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Spise, kogt, og afgiver det bedste Torskeagu; de jeg har seet,

naae omtrent i Længde 1 Alen og 3 Qvarter, og meget nær

lige saa tykke som Tnger af Låtrasælen".

3. .,Blåg6ma er af Støn-else, Farve og Skabning, som Steiu-

bitr, med ITndtagelse af, at Munden indvendig er mørkeblaa

som hos Ufsi (o: Gadus carhonarius); denne Fisk siges at

være uædelig".

4. „Hlire er saa almindelig, at den ikke behøver at beskrives".

5. ,,Skerjasteinbitr". [Dette er det gængse ISTavn paa den

almindelige Tangsprætt, Centronotus gunellus'].

Af denne sidste Meddelelse, hvilken jeg skylder den Forekom-

menhed, som afdøde Dr. Scheving stedse viste mig mider mit

toaarige Ophold paa Island, fremgaaor det, ligesom af den først-

nævnte, at der endnu foruden „Stenbideren" og „Stenbids-

broderen" eller „Hlire n", menes at være to andre sjeldnere eller

mindre kjendte Foimer, den ene „Blågoma" (Blaakjæften), efter

begge Meddelelser udmærket ved sin sortblaa Mundhule, ligesom

Kul mund en iblandt Torskene, den anden betegnet ved to meget

ulige Xavne: Hafmiis og Ulfsteinbitr. Det maa imidlertid

^trax iu'inærkes, at med disse tvende is'avne behøve ikke Med-

dflelscrne at have ment én og samme Art, da jo den første Med-

delelse ikke direkte indeholder nogetsomhelst til Oplysning om Fisken,

og Xavnet „Hafmiis" under alle Omstændigheder tilhører en hel

anden Fiskeslægt, nemlig Chhnæra*).

For at vise Hlirens Selvstændighed som Art, vil jf(^^ be-

gynde med at fremsætte nogle Udmaalinger , som jeg i 1840 tog

af ligestore Stenbidere og Hlirer**).

") Dot liar ikke lykkedes mig at finde nogen bestemt <_>plysiung om den

formeiitligen af Landphysikus til Museet indsendte Fisk.

"j :\lit senere Materiale af Hlirer og Stenbidere fra Island skylder jeg

L-^ær Ur. Faktor, senere Kjobmand E. E. Moller paa Øfjord.



Kroppens Høide over første Gad-

T)t)rfiunefatraalo uden Finnerne . .
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X Det. Bred
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le ..\er Ba-endenie af

Til disse Udmualingei . der i alt Fald \iso. .

>r ikke er en yngre eller mindre Form

to en Angi\else af de For^kjelliglieder imellei



hvilke jeg samtidigen optegnede som de mest brugbare ydre Arts-

mærker mellem dem og oplyse nogle af disse ved Figurer (Tab. III).

^lrven blaagraalig medmindre, Farven blaagraalig, med

kantede Stænk imod Evggen større, runde, mørk-

og mange (10— 12) Tver- brune eller sorte Plet-

baand af mørkere Fane. ter (tigerplettet).

troppen førere; Hovedet fra Kroppen slankere; Hovedet

Side til Side lidt sammen- oppustet (dets Sider hvæl-

trykt (Siderne lodrette); vede); Panden hvælvet.

Panden flad. •

Jrystfinnerne mindre; naar Brystfinnerne længere; naar

de slaaes fremad, naae de de slaaes fremad, naae de

langtfra ikke Overkjæbebenet. ud over Overkjæbebenet.

'ænderne stærkere; Ploug- Tænderne mindre stærke;

skjærbenets Tandrad længere

og naaende indad langt forbi naae omtrent ligesaa langt

Enden af Ganebenenes Tand- tilbage, som Plougskjærbenets

rader (Fig. 1"). Tandrademe Tandrad (Fig. 2"). Tandra-

paa Ganebenene ere kun lidt deme paa Ganebenene ere

over bah- saa lange som Ploug- næsten ligesaa lange soraEaden

skjærbenets Tandrad. Gane- paa Plougskjærbenet. Gane-

benstandraden stærkt diverge- benstandradeu staaer omtrent

rende fra Plougskjærbenets*. z^ med Plougskjærbenets*.

Men endnu større og mere iøinefaldende Forskjel nste

tenbideren og Hliren mig i deres Benbygningsforhold og

avnlig i deres Kranier, og disse vil jeg derfor ligeledes strax

ttføre, da de kunne tjene som gode osteologiske Artsmærker mellem

' efter ^skeletterede Kranie



de to Arter. Til lettere Opfattelse af dem henviser jeg til Tig. 1

og 1', der fremstille Hjerneskallen af An. lupus, seet fra oven og

fra venstre Side, og Fig. 2 og 2', der ligeledes fra oven og fra

venstre Side fremstiller Hjærneskallen af Hliren, An. minor.

Det fremgaaer da strax, at

a) Pandebenene (ossa frontalia propria), /, der i hele deres

Udstrækning ere hos Hliren meget mere porøse og storpihede,

end hos Stenbideren, danne en plan eller næsten plan Flade

hos Stenbideren, medens de "ere tydelig hvælvede fra Side til Side

hos Hliren, især i deres midterste Partie, og de ere ligeledes

hos denne temmelig stærkt buede i deres Længderetning. Bag

ved Øiehulerne løbe Pandebenene, som bekjendt, hos An. lupus op

i en sammentrykt Kam, paa Grund af de kraftige og stærkt ud-

viklede Tindinge-Muskler, men hos Hliren danne de derimod

en bred Flade, næsten af samme Bredde som den af

Pandebenene mellem Øiehulerne dannede Mellem-

bal k og = */6 af hele Hovedets Længde fra Xakkeranden til

Forenden af Sibenet, e.

b) Bagpandebenene (ossa frontalia posteriora), betegnede

i de nævnte Figurer ved fp , frembyde ikke mindre iøinefaldende

Eiendommeligheder for hver af disse to Former. Hos Hliren

bærer nok Bagpandebenet — ligesom dette længe har været be-

kjendt hos An. lupus — en overordenlig stærk og udstaaende Ben-

kam, c, men denne Kams Eetning og Stilling paa Benet, ligesom

Benets egen Form og Beliggenhed, er meget forskjellig, og derved

betinges en meget ulige Udbredning og Fordeling af de Flader

paa Hovedets Sider, hvorpaa Søulvenes mægtige Tyggemuskler ere

hæftede. Hos An. lupus er Bagpandebenet, fp, udstrakt i Længderet-

ningen og usædvanligt lavtliggende, saa at dets øvre Kand langt

overrages af Pandebenet,/, og Tindingbenet, s, medens ^os An.

minor Benet er meget høiere og kortere, og dets øverste Kand i

Høiden naaer op til de to nævnte Bens øvre Eand. Kammen

staaer hos Hliren lodret paa Hovedets Axe og omtrent midt

imellem Øiets Benring og den yderste bagerste Vinkel af Z^akke-



partiet, medens deu hos Stenbideren staaer meget skraat, liel-

dende foroven noget bagtil, og den ligger saa langt tilbage, at det

Afsnit af „Tindinggruben", der ligger bag ved den, kun udgjør

-/3 af det Afsnit, der ligger foran den, imellem den og Øieben-

ringeu, og som her hos Stenbideren i Længde omtrent er lige

stort med Øieringens indre Længdediameter. Hos Hlireu er der-

imod dette Afsnit kun ^/g af denne Diameter.

c) Hele Baghovedet af Kraniet er meget kortere og bredere

hos Hliren end hos Stenbideren, og dette gjælder ogsaa om

den store triangulære eller næsten hesteskoformede øvi-e j^akke-

flade; denne dannes hos begge af det uparrede IS'akkeben, squama

occiphis, o, de to Isseben, p, og de to saakaldte ydre Nakkeben,

occipitalia externa , og den begrændses af en opbøiet Kant eller

Kam, hvori alle de nævnte Ben og det tilgrændseude Tindingben

tage Del, men Hesteskoens Forrand viser sig hos Hliren omtrent

i Linie med Bagpandebenets ovennævnte Sidekam, medens den hos

Stenbideren rager betydelig frem foran Sidekammens øvre

Eand (smlgn. Pig. 1 og 2).

Det er en Selvfølge, at saa betydelige Forskjelligheder, som

dem jeg her har fremdraget og som vise sig saa iøinefaldende,

enten man betragter Kranierne fra oven eller fra Siden, maa be-

tinge andre Forskjelligheder i Hovedets øvrige Dele, og na\-nlig i

de nærmest liggende Knokler, og dette viste sig ogsaa at være

Tilfældet. Ligesaa fandt jeg, hvad der jo var at vente, Forskjel-

ligheder, om end ikke saa iøinefaldende, udtalte i disse to Formers

ovrige Skeletbygning. Alle disse Forhold viste sig fremdeles uaf-

hængige af Kjønnet og af Alderen, hvilket sidste jeg navnligen

kunde stadfæste ved en større Kække af halvvoxne og mindre In-

divider af den egenlige Stenbider. Af Hliren, som saa mange

Ichthyologer efter Fabers Exempel have villet stemple netop som

den yngre eller mindre ^4«. luptis, lykkedes det mig ikke at erholde

mindre Exemplarer. 3Ied Undtagelse af et enkelt halwoxent, vare

alle de andre store, af Størrelse som store egentlige Stenbidere,



IblænderiR-s Hl

Artsl)e)-etti-eKo,

Eeikiavik tilbragto don A intcr og Vaar, da jog forotog de o\cn-

foregaaendt^ .\ar fra sin Eei.so paa Landets nordlige oix ostlige

K\stor havde ned-endt til Mnseet et i Salt nedlagt Exeniplar af

en Stenbider, der formcntliir var forstjellig fra de to nn vel kjendte

Alter, og som han bad mig optage med i Sammenligningen, naar

y'i: kom tilbage til Kjøbenhavn. Dette skete ogsaa. Den vai-

naturligvis ankommen til Museet i en saa meget bedrøveligere Til-

stand, som den ikke engang havde været frisk, da den nedlagdes

i Salt, og ved Tøndens Aabiiing fandtes den fuldkommen opløst.

De med Omhu udtagne løse Knokler lykkedes det imidlertid dav.

Conservator Place at samle til et saakaldt kunstigt Kranium —
et dobbelt besværliu't Arbeide paa Grund af Knoklernes mesiet

s\ampede og porøse Bygning, men et Arbeide, som det mik ^ai

Umagen \ærd at lade udfore, da Knoklerne robede tydeligen at

maatte hidrøre fra en Art. der maatte være ligesaa karakteristisk

paa sin A'is som HI i ren. staaende lige saa langt fra Hliren, hom

denne fra stenbideren. Efter Pandebenets Forhold fik den N'a\uet

An. latifrona*). J'ra o\en sees Kraniet Tab. III, i'ig. 3. fra Siden

Fig. 3'
: Tænderne ere aftegnode Fig. 3".

H.ddende mi- her alene til Ho\edets Forhold kundo j.'g da.

i Lighod med de m.-llem Stenbideren og H lir.mi aufoit.- Art-
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Tænderne fandtes endnu mindre kraftig udviklede end hos

Hliren, og det baade i Størrelse og Bygning; de afvige tillige

deri, at Eækkerne paa Ganebenene ero meget længere end den paa

Plougskjærbenet, hvilket desuden kjendeligen havde Tænderne meget

større i den forreste Del, end i den bagerste (Fig. 3).

Pandebenet, overordeulig stærkt porøst og storpibet, saa at

det var ligesom svampet, samt stærkt hvælvet baade fra Side til

Side og i Længderetningen, er meget bredt imellem Øinene,

idet Mellembalken endog midt imellem Øinene udgør fulde -/s af

Orbitalringens Længdegjeunemsnit. Bag^-ed Øinene er Panden

ligeledes meget bred, == ^k af Hovedets Længde fra Nakkeranden

til Forenden af Sibenet (Fig. 3).

Bagp andeben et er endnu høiere og kortere end hos

Hliren, naaende op i Høide med Pandebens-Tindingbens-Linien;

dets Sidekam omtrent lodret paa Hovedets Axe, men heldende

med sin øvre Ende fortil; det forreste Afsnit af Tindinggruben

meget kortere end det bagved Sidekammen liggende, og ikke

engang halv saa langt, som Øioringens Længdegjeunemsnit (Fig. 3').

bakkepartiets store, hesteskoformede, øvre Flade helder

stærkt nedad bagtil, hvorved Hovedets Omrids, seet fra Siden,

bliver langt stærkere hvælvet, end hos de to andre Arter; den

naaer med sin Forrand frem forbi- Bagpandebenets Sidekam, c,

uagtet dennes øvre Ende heldede fremad (Fig. 3 og 3').

Kraniets Længde fra Xakkeranden til den fon*este Ende af

Sibenet var S'^/ia" og svarer altsaa, hvis Forholdet mellem Hoved

og Krop omtrent har været som hos de to andre Arter, til et

Lidivid af omtrent 30" Længde. Hvorvidt denne Støixelse var

Artens almindelige Størrelse kunde ikke afgjøres, heller ikke kunde

Farven og FaiTetegningen med Sikkerhed oplyses. Af Breve, vex-

lede Aaret efter mellem Hallgrimsson og mig, seer jeg dog, at

jeg har nævnet den „Ulfsteinbitr", og altsaa været tilbøielig til

at tro, at den paa Grund af det mere runde opsvulmede Hoved og

-svage Tænder kunde være den sjeldnere Art, som Islænderne be-

tegnede med dette Navn; men da maatte deus Fane have været



mørk og Ilden stærkere Fan-etegiiing , ifølge Sira J. Hel gas o ns

ovenfor givne korte Skildring (S. 164). At jeg ikke, uagtet det dengang

meddeltes mig, at Islænderne paa Stedet havde betragtet den som

giftig, troede at have et Hoved af deres „Blågoma" for mig (see

foran S. 164 og 165), havde sin Grund i, at jeg allerede dengang

var bekjendt med den af min uforglemmelige Lærer Prof. J. Kein-

hardt sen. opstillede Slægt Lijcodes, der i Udseende staaer Sten-

bideren saa nær, og hvoraf idetmindste den ene Art havde en

stærk blaasort Mundhule, saa at det ikke laa ^ernt at antage den

for at være „Blågoma".

Men medens det altsaa her maa indtil videre staae hen, om

vi have én af de to andre af Islænderne ved de ovennævnte

Navne betegnede Arter for os og da hvilken, staaer det derimod

sikkert, at der idetmindste ved Islands Kyster forekommer tre vel

adskilte Arter af Slægten Anarrhkhas, og at disse navnligen ved

udprægede osteologiske Forskjelligheder let kunne holdes ude fra

hinanden. Med denne Erkjendelse for Øie ville vi nu for en

Stund forlade Islands Kyster for at see, hvorledes Søulv-Slægten

forholder sig ved de ligeoverfor liggende Kyster imod Øst, nemlig

ved Xorges, Finmarkens og Finlands udstrakte fjordrige og bugt-

rige Kyststrækninger, eller imod Vest ved Grønlands vestlige

Kyster *).

Søulvene ved Norges Kyster.

Xeppe en halv Snes Aar ofter Udgivelsen af Eg. Olufsens

Eeiseværk bleve vi ogsaa oppe fra det hvide Hav og fra Ishavet

bekjendte med en tigei-plettet Søulv. Fra Hvidehavet havde nemlig

Laxmann til St. Petersborg sendt et tørret, men meget mishandlet

Individ af en saadan, og senere havde Akademikeren Lepechm

De ostMge ere jo saa godt som utilgængelige.



fra sin Eeise gjennem Euslaiid hjembragt et smukt, men rigtignok

ikke heldigt udstoppet Skind af en lignende. Efter disse noget

ugunstige Materialier gav Basil Zouiew en Beskrivelse og en

Figur i „Acta Academiæ Petropolitanæ" fra 1781, Tom. V, p. 271,

Tab. YI. Den her fremstillede Farvetegning af den fomentlige nye

Art, som han efter de store runde Pletter gav det betegnende

Xavn af An. paniherinus, minder aldeles om den, der findes hos

„Hl il' en", og den er her endogsaa bedre gjengivet end paa den

tilsvarende Figur hos Eg. Olafs en; i den korte Beskrivelse, især

naar Hensyn tages til, at denne er udkastet efter et udstoppet

Skind, finder jeg ikke noget, der vilde stride imod Antagelsen

af en fuldstændig Identitet imellem Ishavets Fisk og Hliren fra

Islands Kyster. Men paa den anden Side maa jeg tilføie, at jeg

i de Forhold, der omtales i Beskrivelsen, ikke har kunnet finde

noget bestemt Vidnesbyrd om, at de foran nævnte Eiendommelig-

heder i Bygningen af Hlirens Kranium og i Længdeforholdet af

dennes Brystfinne gjenfandtes hos de af Zouiew beskrevne Fiske.

I firsindstyve Aar kan man nu i Litteraturen ikke finde nogetsom-

helst nyt Bidrag til Kundskab om denne tigeii>lettede Sønlv, heller

ikke synes det, at der i dette lange Tidsrum er kommen andre

Exemplarer til Museerne. Idetmindste fonnaaede Dr. 31 al ni gren.

da han i Aaret 1863 meddelte sin „kritiske Oversigt over Fin-

lands Fiskfauna" , ikke at støtte Forekomsten ved dt'tte Lands

nordlige Kyster uden paa de ældre Fund. Dette maa man imid-

lertid antage kun at have havt sin Grund i rent tilfældige Om-

stændigheder. Thi da Professor Esmark i Kristiania ved Xatur-

forskcrmødet i denne By 1868 forelagde sine „Bidrag til Fin-

markens Fiskefauna", kimde han angive, at en plettet Søulv, som

han ansaae for An. paniherinus z.uie,c, forekom ved Finmarkens

Kyster og at der i Universitetsmuseet i Kristiania fandtes Exem-

plarer baade fra Bergen og fra Hammerfest. I det i Aar udkomne

Skrift „Xorges Fiske, med Bemærkninger om deres Udbredelse" af

Hr. Robert Collett, anføres der ogsaa om denne Fisk S. 70. at

don fanges i Finmarken „paa indtil et Par hundrede Favnes Dybde



under de store Yaar- og Sommer-Fiskerier" , idet der endog til-

Aii. Ivpus, .skjondt don ikke gaaer langt ind i de dybeste Fjorde;

i Porsaii£rerfjordon fangos den saaledes almindeligt ved alle de

ydre Fiske\ær, men faaes sjoldon i denne Fjorde indre Dele".

Fremdeles siger hamme Forfatter: .,1 sin Udbredelse folger

den, ligesom andre oprindelig aretiskc Arter, sandsynligvis den

_\drc Skj.ergaard langs den storste Del af Landetb K\stlinio, ida

Omegn je\nlig Individer brinu-es til Fisketorvet i denne 13\"

Desto\ærre foreligger der hserken i Prof. Esmark^ ellei

i Hr. U. CoUetts Anirivelser noj^ot som hcKt. der med SikKerlu'd

kunde hent\(le paa, at den norske, under Xa\ net An. patif/irriniis

zou.eu, anforte Fisk var den samme som den iskuidske, hvilket je;;'

dog maatte formode, og denne Formodning ha\de jog (tgsaa udtalt

ved "N atm forske rniiJdet i Kristi.uiia 1868 efter det der fores i^te

Exemplar*j. Men der var imidloilid hos Hr. Collett omtalt et

rclati\t Længdcforhold — nemlig det nudlem Tandrækkerne paa

Ganobencne og paa Flougskjævbeuet "'') — der forøgode Sandsui-

ligheden af, at Fiskene virkelig \are aitidentiske, i alt Fald indtil

det maatte vorde godtgjort, at der forekom tiere nærstaaende Aitor

med denne tii^ erplettede Tegning.

Da der nu i det zoologiske 31useum i Christiania syntes mur

at \æie tiLtrækkeliut Materiale til Spørgsma.ih'ts endelige Afgjo-

opmærksoiu

dels med Hensyn
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til Fastsættelsen af luere tilfredsstillende Artsmærker mellem Søulv-

Slægtens Arter i det Hele, idet jeg samtidigen gjorde denne Natur-

forsker bekjendt med de større zootomiske Forskjelliglieder, som

Kranierne af de tre islandske Arter frembød. Hr. Collett, der

lovede at tage sig af Sagen, er for kort siden kommen tilbage fra

en Undersøgelsesreise langs Norges Vestkyst, og har nu veivilligen

tilstillet mig et Kranium af den norske An. pantheinnus , for at

jeg kunde sammenligne det umiddelbart med dem af den islandske

An. minor. Dette har jeg gjort, og jeg finder dem i alle Hen-

seender saa overensstemmende, at jeg ikke kan nære nogensomhelst

Tvivl om, at de tilhøre en og samme Art.

Navnet An. pantherinus Zouieu, (1781) vil derfor sikkert nok

være at henføre som. et yngre Synonym til .4«. minor Eg. oi. (1772),

indtil det kan paavises, at de i forrige Aarhundrede fra det hvide

Hav til St. Petersborg førte Individer ere virkelig forskjellige fra

Hliren.

Derimod har jeg hidtil ikke kunnet finde Spor af, at den

tredie Form med den meget brede Pande og de forholdsvis langt

svagere Tænder, An. latifrons stp. aigr., hidtil er forekommet ved

Norges nordligste Kyster, skjøndt det er mere end rimeligt, at

dette vil være Tilfældet. Idetmindste afgive Arterne af Lycodes,

af Macrurus og fl. saa mange Paralleler paa denne circumpolare

Udbredning af de nordligste og i større Dybde levende Fiskefonuer,

at en saadan Arts Optræden ogsaa ved Norges og Spitsbergens

Kyster ikke vil væro os paafaldende.

Søulvene ved Grønlands Kyster og ned m
Kysterne af de nordamerikanske Fristater.

At der ogsaa ved Grønlands Kyster forekomnitT en tigerplet

Soulv ved Siden af den som An. lupus ansete Art, hvilken allen

O. Fabricius udførlig beskrev i sin „Fauna (Tronlaudica-', Nr.

!
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derom fik jeg allerede for mange Aar siden fuldkommen Yislied,

da afdøde Inspectør H. P. C. Møller kort efter min Tilbagekomst

fra Island gav mig en god Tegning, som han selv havde udfort

efter en saadan Fisk, der under hans første Ophold i Grouland var

fanget i Oktober 1838.

Tegningen gjengav saare vel den mig fra Island saa vel be-

kjendte Hlire, og de Ord, Hr. Moller havde nedskrevet i sine

Eeisebemærkninger og hvoraf han gav mig en Afskrift, tillade

neppe nogen grundet Tvivl om, at han havde havt selve Hlireu for

sig. De løde: „Fangen ved Nap parsok — mellem Godthaab og

Sukkertoppen — 9de October 1838; Farven mørkbnmgraa ; Inder-

siden af Brystfinnerne og Bugen derunder hvid ; hele Kroppen besaaet

med sorte Pletter, som ere omgivne af en bleg Eand; henimod

Halen ophøre Pletterne paa Bugsiden. Ogsaa Rygfinnen har store

sorte Pletter. Ingen Spor af Baand eller Striber, saa lidet som af

Sidelinie. Formen passer til Faber 's Beskrivelse, paa det nær,

at Underkjæben er lidt længere end Overkjæben; Totallængde

= 3' 4"; Anus midt paa Fisken. Største Bredde 9" ved den

bageste Del af Brystfinnen, xinalfinnen naaer lidt længere tilbage

end Rygfinnen og er meget smallere end denne, begge tydelig adskilte

fra Caudalflnnen; Hovedets Bredde SVa". Fra Spidsen af Under-

k^æben til Gjælleaabningen 8". Brystfinnen 6" lang. Skjællene

smaa, spredte, næsten cirkelrunde med concentriske Striber og

meget fine Straaler, 1'" i Diam. jSTæseborenes Form er et flad-

trykt Rør" (her tilføier Optegnelsen en Figur, der ligner et

Senere har jeg været heldig nok til paa en endnu mere po-

sitiv 3Iaade at kunne godtgjøre Hlirens Forekomst ved Sydgrøn-

lands Kj-ster, idet 3Iuseet i 1862 modtog fra Hr. Grosserer Weber

et tigerplettet Søulvskind fra Iviktut^orden, og dette, som nu staaer

udstoppet i Museet, indeholdt heldigvis nogle faa Rester af Pande-

partiet, som vare aldeles averensstemmende med Hlirens. Nogle

Aar derefter erholdt jeg til Museet fra Frederiksborg lærde Skole

ved Bytning imod andre Naturgjenstande et Crauium af en Hlire,



der i Forening med andre Gjenstande var tilsendt Skolen fra Hr.

Kolonibestyrer Elberg, hvis Sønner gik i denne Skole. Det er

et fuldstændigt Hoved af et jævnstort Exemplar. — Saaledes kan

denne Art med al Sikkerhed opføres som grønlandsk.

Ogsaa Søulven af den tredie Form — An. latifrons s/p. Higr.

— kan godtgjøres at forekomme ved Grønlands Kyster, men jeg

kan dog ikke strax give en ydre Beskrivelse af Tisken, saa øn-

skeligt dette end havde været, for at der af alle tre Arter kunde

gives Diagnoser, tagne af det Ydre. :\Iuseet er nemlig for Øie-

blikket i Besiddelse af Kranier og mere eller mindre fuldstændige

Skeletter af flere grønlandske Individer af Søulve, der i Hovedets Byg-

ningsforhold stemme aldeles overens med det af den nævnte islandske

An. latifrons. De have det samme Slags storcellede eller storpibede

Knokler i Pande- og Issepartiet , den samme Bredde i Panden

mellem Øinene og bag Øiegrubeme, og den samme Afdelingsmaade

af Tindingepaiiet o. s. v., og ere tillige udstyrede med Tandrækker,

der i al deres individuelle Foranderlighed efter Tand udvikling

Og Tandslid gjengive Eiendommelighederne hos Bredpanden:

de forholdsvis lange Tandrækker paa Ganebenene, den korte

og bagtil afsmalnende Eække paa Plougskjærbenet. Disse

Stykker ere:

a) et Skelet af et stort, næsten fire Fod langt Individ fra Grøn-

land, skeletteret af nuværende Overlærer Lorenzen i Sorø i

Aaret 1849. Dengang var Hr. L. Prosector ved det af Professor

Eschricht bestyrede zootomisk-physiologiske Museum og for-

modentlig er Fisken bleven Prof. E. tilsendt af den af Grøn-

lands Fauna saa høit fortjente Captain-Lieutenant Hollbøll,

Inspectør i det sydlige Grønland.

b) et fuldstændigt Cranium af et Individ, der neppe har givet det

foregaaende nogetsomhelst efter i Størrelse. Det er uden

noget Mærke, men tør formodes at være fra Grønland. Det

or tilsyneladende præpareret i en senere Tid, og er ved



Museernes Forening overgaaet fra det kgl. Museum til det

c) og d) to ufuldstændige, men fuldt erkjendelige Kramer og de dertil

hørende Hvirvelsøiler af tvende, næsten ligestore Individer,

i Aaret 1863 nedsendte i Salt af afdøde Inspectør Olrik fra

Nordgrønland ; desto væire have de maattet dele den sædvanlige

Skjæbne, som Fisk, nedlagte i Salt eller Saltlage, altid have,

den, ikke at kunne holde sig i mange Aar, og saaledes er

det kun ved en stor ^"arsomhed, at man efter saa mange Aars

Forløb har kunnet bringe de Præparater af Eygsøiler og Cra-

nier frem af dem, der nu foreligge.

Disse to mindre Individer og hint større i 1849 skeletterede

hjælpe os altsaa til at udfylde vor Forestilling om Artens Bygning

og navnlig for Kroppens Vedkommende, der før var os ubekjendt.

Det viser sig, hvad jo tildels var at formode, at denne i mange

Punkter slutter sig nærmest til Klirens. Den har saaledes 29

Hvirvler i Bughulen, men 79 eller 80 Hvii-vler lait.

3Ien med Paavisningen af alle de tre nu kjendte islandske

Formers Forekomst ved Grønlands Kyster er Tallet paa de grøn-

landske Arter af Søulve ikke udtømt, saavidt man nu kan dømme.

.\idode Professor H. Krøyer har nemlig allerede i 1844 henledt

Opmærksomheden paa en stor Form af Søulv fra Grønland, som

efter de rigtignok kun sparsomme Data, der foreligge om den, ikke

kan være nogen af de trejiidtil omhandlede Arter. Han kaldte den:

og havde afbildet den til det franske Keiseværk „Yoyage en Scau-

dinavie. en Lapponie etc". Atlas. Poissons, planche 12, tig. 1.

Do faa Ord, hvormed han i „Yidensk. Selsk. Oversigt" f. 1844,

S. L40, omtaler den i Forbindelse med 5 andre for den grønlandske

Fauna nye Fisk, indskrænke sig til følgende:

„4. Anarrhichas denticulatus Kr., bestemt forskjellig fra den

eneste hidtil sikkert bekjendte nordiske Art, An. lupus. Den ud-

mærker sig saavel ved Hovedets Form som ved Tændernes store



Antal og spidse Form. Efter denne sidste Omstændighed kunde

man maaskee formode, at den er identisk med den af Glahn be-

skrevne Søulv, som Fabricius ikke iiavde Leiliglied til at under-

søge, men optog som Varietet af den almindelige Søulv under

Navnet An. minor. Imod denne Formodning synes imidlertid saa-

vul Farven at stille sig, som dens overmaade betydelige Størrelse,

lu'ui den endog langt overgaar An. lupus'"'-.

Omtrent samtidig med denne korte Bemærkning om den, eller

nogen Tid forud for samme, maa Prof. Krøyer li ave ladet Fisken

aftegne til det ovennævnte Reiseværk, hvori ogsaa tre andre af de

Fiske, han dengang omtalte i Videnskabernes Selskab, findes frem-

stillede, nemlig Aspidophorus sp'mosissimus Hr., Lycodes perspicillum

Kr, Og Ceratias Hollholli at. Medens Prof. Krøyer for de fem

Arter, han betragtede som nye for Videnskaben, senere har i sit

Tidsskrift givet udførligere Beskrivelser af de fire, har han der-

imod ikke givet nogen nærmere Oplysning om sin nye Anarriu

chas, og dette er saa meget mere at beklage, som der ikke i Mu-

seet hidtil har kunnet findes noget Spor af det d\ Fod store

Exemplar, der forelaa for ham, da Tegningen udførtes. Maaské

har dette heller ikke tilhørt Museet, men Prof. Krøyer personligt;

det er idetmindste ikke optaget i dettes Protokoler nogensteds.

Hermed forholde det sig, som det vil; hvad der tør. forudsættes

som rimeligt, er, at det formedelst Størrelsen har været uedsendt

i Salt og forsøgt opbevaret i dette, og da faa Aar efter liar været

i opløst Tilstand*). Til den ovennævnte Figur maa vi derfor fm-

qemlig holde os under vore Bestræbelser for at gjenkjende Arten.

Fiskens Farve synes at have været ensformig brun, endog temmelig

mørkbnm, hvilket i Forening med de smaa Tænder, den be-

• Dol af do andre Figurer



tydelige Størrelse og Hovedets efter Afbildningen at dømme

noget butte Snude, leder Tanken hen paa de Eiendommeliglieder, som

Islænderne tillægge deres „rifsteinbitr" (see foran, S. 164).

Naar jeg hertil føier, at Dr. Giinther i 4de Bind af sit store

Fiskeværk 1861 opfører An. dentkulatus xr. som repræsenteret i

British iluseum ved et „large specimen: stuffed, G-reenland" og til

sin korte Diagnose, hvis Udtryk nok synes alle at kunne støtte sig

alene til Krøyers Figur, knytter en Angivelse af Finnestraalernes

Antal „D. 80. A. 47", hvilket ikke findes hos Krøyer, men maa

være taget efter dette engelske Exemplar, saa har jeg anført alt,

hvad der er mig bokjendt om en saadan Form i Litteraturen.

Udenfor Litteraturen havde man — ikke uden en vis Berettigelse

— kunnet vente at finde nye Oplysninger om Arten i vort Museum;

men for Øieblikket kan dette dog ikke yde saadanne, da der siden

1844 ikke fra Grønland er bleven nedsendt nogen Søulv, der med

Sandsynlighed kunde henføres til denne krøjerske Art. Tel op-

bevares der fra Grønland to mindre Individer af eu Anarrhichas,

det ene 16*/o", det andet 14'/2" langt, begge bærende paa Etiquetten

med Professor Krøyers Haandskrift Navnet Anarrhichas dentku-

latus Kr., det mindste Individ med Tilføielsen „junior". Det første

er hjemsendt fra Fiskenæsset af Hr. Kjøbmd. Kielsen i 1839 og

etiquetteret * 1847, det andet (uvist fra hvem) etiquetteret i 1851.

Det ene af dem var i den opstillede Fiskesamliug og i Henhold

til Krøyers Etiquette optog den 1875 i England trykte nye For-

tegnelse over Grønlands Fiske Arten som repræsenteret ved et Exemplar

i Spiritus („a single specimen in the Museum of Copenhagen")*).

Men ved en nu foretagen nærmere Undersøgelse af begge de hidtil

forefuudne Individer viser det sig, at de formodentlig kun efter

en foreløbig Betragtning have faaet den ovennævnte Bctegnele og

at ingen af dem er eller kan være en A. dentkulatus Kr. De af-

iihagen, i den af Prof. Dr. Rup
• Expedition" udgivne: 3Iauual i
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vige saaledes fra denne ved Farvetegningen, der viser aldeles lig-

nende Tverbaand og Pletter, som dem der findes hos vor An. liqms.

Denne væsenlige Afvigelse i det Ydre kan jo vistnok ikke være

bleven ubemærket af Prof. Krøyer, men fonnodentlig har han

ikke videre lagt Vægt paa den, da Individerne vare saa sraaa; han

var jo, som vi allerede have omtalt ovenfor S. 163, hildet i den

vrange Anskuelse, at Klirens stærkt afstikkende Farvetegning kun

var en Dragt, der tilkom den yngre Alder af vor almindelige Sten-

bider, An. lupus. De fandtes fremdeles — og saa stærkt som vel

muligt — at afvige fra A. denticulatus Kr. i Tandforholdet, der

istedetfor at nærme sig til det hos An. latlfrons (Fig. 3"), som jo

umiskjendelig stemmer mest med det af Krøyer afbildede Tand-

forhold hos A. denticulatus, tvertimod stemte overens med det hos

An. lupus (Fig. 1), og havde netop dennes lange og massive Tand-

række paa Vomer*) og dens korte og stærke paa G-anebenene. Da

jeg nu ingen større Uoverensstemmelser med A. lupus forefandt i

Kroppens og Finnernes Forhold og ved at gjennemskjære Huden

over Pandepartiet overbeviste mig om, at den stærkt sammentrykte

Kam forefandtes paa begges ved et stærkt Slag knuste Pandeben,

raaatte jeg blive staaende ved den Antagelse, at begge repræsentere

vor almindelige Stenbider, saaledes som denne forekommer ved

Grønlands Kyster, fra hvilken den jo allerede af O.Fabricius er

udførlig beskreven (Fn. grønl., ISx. 97, S. 138—39). Desto værre

mangler 3Iuseet for Øjeblikket andre sikkre grønlandske Exem-

plarer til Sammenligning med dem.

Bristede saaledes Udsigten til ved her opbevarede Exemplarer

at kunne oplyse den Krøyerske Art noget næimere, maatte det

være mig saameget kjærere ved velvillig Meddelelse fra Hr. Dr.

Eække var endog saa stærk og solid,

ivilkaarlig fremkaldte Tanken, om dennes Tandbesætning

Hin Tanke var dog ugnmdet.



sh Musonms zooloariske Departement,.

L»])))o\-ariYlo udstoppede Exemplar fra

Ilde Oplysninger, der angik bestemte

Spørgsmaal og de ham i Omrids

de tre islandske Arter:

11 Brit. Musoum of AnurrMclms denti-

skiill .'iro searcoly visible, but that thi

; in a -tiiffed oxamplc, rcscmblos miid

i'(\£iard to the widtli of tho frontal regioi

Paa Grund af de her anførte Data, dog især paa Grund af

Forhnldet i Rygfinnen, der synes at stemme særdeles vel med

Afbildningen i det franske Reiseværk og at danne en bestemt

Mod^ietning til det hos An. lati/rons, der af alle de tre Arter,

hvilket nedenfor skal nærmere omtales, har de stærkest udviklede

Fiiinestraaler og Straalebærcre, maa jeg indtil videre ansee ^1. dcit-

tk'ulatiis Kr.. ligesom de tre andre, for en særegen Art, og

Grønlandshavet vil saaledes ikk(^ buse færre end fire Arter af

Søulve.

tbyolog, Dr. Tb. Gill, ment at der laae skjult under den af O.

Fabricius efter Missionæren GI ah ns Dagbøger omtalte Ånar-

rhichas-Wmw. bvilken Glahn selv skal have været tilbøielig til at

antaire for at være den samme som Eg. Olafs en s An. mimr.

Om ondogsaa de i det Fabriciuske Uddrag (Fn. gr. 97 b.. S. 139— iO)

brugte Udtryk om Tænderne vise lien paa en Form med mere

spidse og svagere Tænder end dem hos An. lupus, vil det dog

være uantageligt, at det just skulde være Hliren eller An. minor,

da Fanen angives at være som hos Torsken („color Gadi") og Hfi-
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leus btoio lecrtlmæssicre Plettoi ikkt (»mtalcs — J ouli mm ikl c

kan set den ishndske t muun \ den km mm doj: neppt mtd

Dl Gi 11 finde dtt beiettiget at b\g-5^o tn n\ Ait tUei it uulfui

en n\ Vitsbenæ^nelbe {An Steensti upii giU) pu su iibt^tniit

Anj-nelsei alene, os; Dj frill Ini foi da<- Nimi ikkt mfoit

mdit (nd IleiiM^nm^en til In i,nønl Alulut ei det p it den if

Crlilm lairttigni oi, be^kl(.^nt i unu ui^mg kan bint cikitiuUli^'

liMs min kan bemttc Dybo^ui«, udfoilMCu T)iti men Dulx.^tn

h\oii:iI labiicius dcngaiig hnde Vdtjanjr, ei ikkt opbt^ uet pii

noget af de ofienhge Bibliotbekei og findes htlki ikkt i MisMons-

colkgiets oUei den giønlandske HmdeK Vithu, b\ )i du lutlidts

det undei alle Om^tnentlubcdti for unuili.t it udi d In ih n

don nn foi 110 Lu sidtn stte og bcski^m I im llnu it lini-

foie og fo) øjeblikket ladei jtg den alt&ia stii udtnt >i al n itui

bistoii&k Bedømmelse, medens det dug pii Grun^ af il dtn

I UMinng, som Fabiicius s Optagtlse if dtn og Idtl^k om den

li 11 ifstedkoramet i den 70ologiske Litteiatui, blnei nød\endigt

histoiisk at udlede den lidt næimeie*)

Det ti en Sthfølgt it om endog de foimgntiub Opl^

mngei om de hidtil kjendtt Souhe \ed (TiønlnuU K\st i tu bb ^

temmelicr hngt, kunne de dojr ikkt ifsluttes ud« n it Iiilkd«r

disse \iteis geoi^iafi^kt 1 dbiednnu'- nu i fiildst uid]>i.jø!« '> m

Naiimmtiau dm ni^tsuKtt simltd* Kiti

disse KAfctei mmlic Di Iht.-dGills Citil

of the easttin toakts of North AnitiK i from Gu
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k opfører fire ^\rter Søulve, saaledes som ncdenstaaeiule fuld-

Eiidige Aftryk viser:

.„.Anarrhicas lupus unn. „Wolf Fisli^'.

Anarrhkas lupus Fabricius. Fauna Grønlandica.

Anarrhicas vome, inus (Ag.) scorer*. „Wolf Fisli".

Anarrhkas lupus partim storer. Synopsis Fislaes l!^. A., S. 124.

Yideuskabenies Selskabs Skr. etc, 1844, .S. 140.

Anarrhkas minor Fabnciu:,. Fauna Grønlandica, IsTr. 97 (b)""-

Men af disse er den ene mere end problematisk, den ogsaa af Gi 11

som „a most doubtfnll species" betegnede An. vomerinus Ag. siorer.,

om hvilken det desuden maa bemærkes, at selv om den maatte

være en selvstændig Art ved Siden af vor europæiske A. lupus, er

det dog endnu ikke afgjort, at den er forskjellig fra den af Fa-

bricius fra Grønland beskrevne A. lupus, og i den nyeste Udgave af

Katalogen 1873 *') forenes ogsaa begge til én tvivlsom Art. Ligeledes er

den fjerde Art, grundet alene paa Glahns lios Fabricius kun util-

strækkeligt beskrevne Individ, ikke at medregne, som en Form, der

ikke for Tiden kan udredes. — Derefter vilde det altsaa synes at

man ved de egenlige amerikanske Kyster, det er: S. for Grønland,

hidtil kun kjendte Søulvslægten i den Skikkelse, som An. lupus

frembyder; men dette er dog ikke Tilfældet, thi naar Foifattcre

udtrykkelig nævne amerikanske Søulve med et tiger plettet eller

øieplettet Skind**), maa vi efter vore nuværende Kundskaber

ansee saadanne for A. minor. Om disse plettede Søulve gaae lige

*) Unit. States Comm:ission of Fish and Fisheries. Report. P. 1.
18'

**) Dr. D. Hump hl]f Storer siger f. Ex. i sin „Historj- of ti

of Massachusetts'' („Memoirs of the American Acaderay of

*nm han" iu.mI A: a,,i^ giver Benævnelsen An. vomerinv

lar-.> .pot'imeii wa - of a Ught flesh-color, thickly spotted wi



saa langt imod Syd ned med Kysterne som A. lupus, der kan for-

følges til :N^e\Y-York, er mig ikke bekjendt; men at de sjeldnere

fanges og omtales turde vel være et Vidnesbyrd om, at ogsaa ved

disse Kyster kommer Hliren ikke fuldt saa nær Landet, som den

almindelige Søulv.

Da de store ichthyologiske Hovedværker, som Cu viers og Va-

lencieiiues: „Histoire naturelle des poissons", Vol. XI, 1836, og

Giinthers „Catalogue of Acanthopterygian Fishes in tlie coUoction

of tlie British Museum" (Vol. 111, 1861) ikke kjeude virkelige eller

nominelle Arter af Slægten Anarrhkhas udenfor Atlanterhavet,

og navnlig sammes nordligste Del, er Søulvslægten i Eeglen bleven

opfattet som kun hjemmehørende i dette. Men denne intet mindre

end rigtige Forestilling er begrundet paa en allerede af Cuvier

og Valenciennes begaaet Forglemmelse af den med en sjelden

Udførlighed efter Stellers efterladte Papirer af Pallas publi-

cerede An. orientalis steii. fra Kamschatkas østlige Kyster („Zoo-

graphia Eossoasiatica", Tom. III, pisces 1831, p. 77—80), en For-

glemmelse, som fortsattes ogsaa af Gruuther og i det Hele lige

til den allernyeste Tid. Denne Forglemmelse er, fra én Side seet

meget besynderlig, thi ikke alene var det vigtige Pallas'ke Arbeide

benyttet af de nævnte berømte franske Forskere, men de synes

endog at have enkelte Bemærkninger om Anarrhichais Tandstyrke

og Glubskhed netop fra Stellers Udtryk om den kamschatkiske

An. orientalis. Ikke alene siger Pallas efter Steller: „mordet

ferocissime, ut baculos arreptos frangat", men i sin „Beschreibung

von dem Lande Kamschatka", 1774, 8^°, siger Steller selv:

„Da ich denselben fangen liesse und mitt einem grossen Messer

vei-vs'unden , ergriff er dasselbe mit den Zahnen und brach es

mitten entzwey" (S. 150), hvilket jo nøie passer til Ordene om An.

lupus hos Cuv. & Val., XI, p. 489: „Steller a vu un de ces poissons

briser avec facilité une lame de couteau qu'on lui mit entre les

deiits"; cf. p. 491 „cette remarque est d'accord avec celle de

Steller".



186

Her er det mig kun af Yigtiglied at anføre, at jeg af den

lange i „Zoographia'- oiitagne Bo.skuvelse ikke kan uddrage andet,

end at den kanisrliatkeske er fuldstændig ai-tsf(n>kjollig fra de hidtil

omtalte Former, især da Finnernes Straaleantal er opgivet saaledes:

P. 21: D. 84: A. o4: C. 17:

-tint at Rygsøilen er kaldt forlioldsxis stærk-iuhiklet (spina dorsi

satis valida") — Data dor ha^e deres særlige Betydning i Sam-

nn'uligningen mod M»ro nordiske Arter. T de allersidste Aar (1H73)

er endeliii'en én Form til bleven beskrevet fra det stille ILn,

nemlii! A71. fm^ciatvt, Rieeker fra den chinesiske K\st. Beskrivelsen

fimk-- 1 ..Xeederlandsch Tijdschrift ^ oor de Dierkunde'-, D. IV. S. 151

:

111. 11 (1. line har desværre ikke hidtil været mig tilgængelig.

Anmærkning

hat, minnr" i Fabricii ..Fauna Grønlandica'",

MS ukiitiske fiehandling af Eg. Olafsens

i hans „Xaturgeschichte der Fische Islands"

4*°, 1829. S. 70—75.

:. tidiiLToro (1840) i „Danmarks Fisko" I, S. 870. Aum.

tTrU- udtalte Mening, at Fabricius har ikte opstillet ,



"4 0^ M [lalco jKihcolw, < ^^ I ficat \ i 1 J I j mt

liu tilfdliK nul 2^1 (Icrnia Lii/lhiiu) li n li U iii >h ^Tr ,

]1 c niim) mod 2'^b (ISaif quri(hicii^} 1(1 1'^ _ 42 { ictnnn j(ttibih

tni 1 fuld Mod>itmng til '$42
( Ilii mvikMih^t Acf inte^Unnh^

li mdtt Punkt d( i ikXc tøi frbi^Mu n it ]i_'( m Stonol

iiulkomno 1 hin^ i\m for Vrtcme gnuf Dn^mosii f1 1 OHlui^ LdtaloKr

fqøK snipdo, 010 ninsk. / ii dt inlioldtnk i I)n„iio^orm om T™
dorno* Bt^kiftdilad kaniic lorfn Diun)^iis doiitibn, cirtih^'iiRi^

torum nw 1 in suuul ciduu laterili (b 140) ^ ni il ^tk ui 1)1

o.Mmi Om kiiMinu' if F 01 itx n, I Itnk nid soi^a ikk bui

li ml I nii , 1, 4> Jii>,s xl , xxmr m I <n H n ut Kl it 1 m
I^>i Ir il h ^>;., l]„ilt u ^uhu T n \lin- .f I ih 11 11 mi



bidereiis Tedkoramoiule or urij,'tig. thi

raaaskee erc vau^keli-'ore at ^e^.- i'r.i Muik

Udui) for forskjelli?,'e ALiiit af Mundhulen mod Tandgrupper af aldeles

furskjellig Art, have vistnok derc-j Del i Fabers mange Feiltagelser i

„Naturgeschichte der Fischc I>lands" med Hensyn til Islændernes ..Sten-

Ikke alene betegner F aber Hli ren bestandig som,..ler kleii le See-

t-, uagtet den er lige lang med, om ikke længere ond Sten bi.Unvn,

1 i .in ..Kritik" Po>t. i1. bemærki•r han med Hensyn til Eg. 01 atVens

lanforte Ord: ..Der kl ni Gaumei 1 haben.

der ge.treifto keine: ans meiner Be.chreibung geht aber her\•or. das>>

gestreifte Seewulf in jedem Al ter (i,h be,a.-,s ilm N„n kaum G ZoU

". eg tilllægger alt.aa i sin Tankelø..!i.ed Eg.

.t\.n den Urim^liirh.d. at den almindelige Stenbi iler ingen Knuv'-

del ha\d" i <;anrn - ndeud' E- t)lalsens „i ,Svælget" ^ed Fa-

;. rt." alt.T -.ni .ammes ,.ver.-,ub fiuicem" oN.M.tor.

rh: p.ia ^.nniiio 3Lu. 1.- M,m 1-,.l.ricius - der 1iverken luivile .eet

An. minor elier deu Glahnske form - taler han ogsaa om Hlireub

tter i „Ki-itik" Post ]L: „Der kleine Seewolff soli und <ler

treifte ungcfieckt .ein. aber jed.•r ansgewachsenc Scewolff ist gefleckt,

ich mich durch die An!.icht vieler Individien iiberzengt håbe" — men

r.eer.atHlirenerikkeblotplettet, men er med store rund.i Pletter

sper^us), og han forglemmer, at Baand over Kroi)sidemo hos Hliren

nævnes ikko, ligesom de lieller ikke sees paa Tegningen Tab. 42 — og om

denne siger han dog: .,Dio Abbildung gut". Alligevel beskriver han bo-

ulven af Vlz—?, Fods Længde med tolv dunkelplettode Tverbaand j'-ia

Kropsiderue og med sorte Pletter paa Hovedet og lange Kyggen og foier

hertil: „So sieht der eben ausgewach&ene Seewoltf an der islandi-eh.'u

M-es Individuuiu" s,om Typ

u.^s" ng tUfoier: ..Dieter i~



..Ea\L-nuii.. Wolftirflr- (Britt.

Individium", for hvilket haii ikke aiij;i\ er nuirot Længdemaal. men dette

maa ^ol muler alle Omstændigheder betragtes som yngre end hans .,uus-

gewachsenes Indi\ iduum'". og derefter tilføicr han: ..Uieser ist

Olai'nens Anurrhiclias lujnis'' fS. 78), hvilken han jo dog betragter som

den gamle Pisk og ogsaa i H\n(in\nueu i>aa <leu forudiraaende Side liar

Endnu maa jeg om Fa])or.^ IMredolM' al' S.Mi.>numon bem.vrke. at

han. som det synes, ikke har .sin Kundskab om An. panthcriyms fra Peter-

fra Gmelins Diagnoser og derfor ikke har paaagtet den totale Overens-

stemmelse mellem dennes Farvetegning og Hlu-cns. ifølge hvUkon han

coasecjveut maattc have ført dem sammen som begge betegnende den

yngre Form. medens han har A. 'payitherinus som den ældre.

Hvurlcdes de ikke faa Unoiagtigheder og Skjødesloslieder ere ind

her ikke Stedet liertil, men af det Anførte vil det være klart, at jeg for

S ten bid er en.5 Vedkommende ikke med Valenciennes („Hi^t. d.-

Poisftons'-. XJ. S. 477) kan betragte Fabor som den, ..(lui a ramen.' llii-

kan .samstemme i, at ..sa Synonymie y (i Fabers Arbeide) cst donnee

daprt's les ri-gbs de la plus sainc critbiue" (ibid. p. 488). Faber har

aabenbart aldrig »eet en Fisk. som Islænderne vilde kalde Hlire, og kan

ikke engang have hørt nogen Islænder omtale en Hlire. da ellers ban^

Opmærk-omhed ^ilde være ble\en anderiede, henvendt jKia d(>n. Ji'i: m1

efterat han var kommen tilbage til Danmark. D-.bb.'lt Dield f-r Vid-n-

fiTiuer. som om han efter Øie.svn kjeudte dem begge, og at han for

iUirens Vedkommende ikke holdt sig til E)j:. Olafsen. meji væsentligt

til den (Uahn.-=ke ukjondte Form. Derfra den htoro VildledeL-e f,.r de

1111 ndre (.pmærksi.mme Benyttere af hans Bog!



L-kj.nidto Hlire. Dejiiio Subdlitution er

V.

Tilbageblik over Søulv-Arterne og Bemærkninger om
visse Bygningsforhold hos Slægten Anarrhichas.

Xaai \i lui 1 a koit 0\(.iblik \illo ^amiutiifatto de FoilioTd,

60m ^oiihono h.np finuhu-lt n> i de foi^Kjellige Egne .if ILuone

pa.i .' "- T| - ' j 1 hvilke Souh.slæotdi h.u bin Idbied-

oa J - .'riii"c \'' adskilte Aitei fia dui noid-

lige UlI al Atliiti lui\Lt og Islia\ct. Di5,&e fiie eic foibt do

to (.iK^te 1 den (runt liei ^ke Katalog aneikjendte Foimei A.

li'pui, L.n. og J. dtntHvldlu', kr , Og doiuæ&t Islæudeines lllnc,

.4. iiuiioi hil Ol, oii (foimodcntlig) deics Ulfsteiubiti , A. lati-

'f.on^ M,, Hh, De to af di^se gaac o^0l liele Atlaatciha\et fia

Ost til \c>t, neialig Au lupu6 o<r J.minor-, An lcdif,on>, ei bultil

kun kjuult fia Irland og (hoiilatid — og An. denticulatiis hidtil

kun 1 t.iliiduidei, begge tid Gionlaud, men dci \il dog \æio gode

Vnaloin-iriiiiide til at foimode, at ogbaa disse hav c den bamiuc

stoie Udbiednmg fi.t Y. til U om do end i det Hele holde sig i

noget høicie Biedegiadei o^ fj. iii.'ie fia K\>t(ine sa i at de -jæKl-
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dor fra Dybet maatte nu og: da forvilde sig ind til Kystonic og

fanges eller opkastes paa Stranden, til Naturforskernes Kundskab.

Det vil da ofterhaanden viso sig, om vi for disse Jiordlige Kegioner

af vore Have kunne blivo staaende ved de lior anførte Arter, eller

have endnu liere, livilket jo godt kan være Tilfældet.

I denne Sammenhæng maa jog erindre om don ])aa Islændernes mig

givne Lister nævnte .,Blagoraa", under hvilket Xavn jog imidlertid af to

Hovedgrunde ikke fur Øiehlikket er tilboielig til at antage at cu egen

Ofr selvstivndi",' ^Vrt er skjult. Den ene af disse Grunde er en æUke. Der

er iblandt de Fi.^kefornuT , der synes at staae Søulvcne meget nær og

Inilke derfor Trof. J.Ee in hårdt senior ogsaa gav Sbrgtsnavnet Lijcodes,

Kjæft elltn- ^lundlnile, og da i?/cc»f?e5-Formernes rdbredning svarer til

i .Umindelighed henregnedes

kjondt. Der gives nerali- Individer af Søuhe, hvis Tanider havo en stærk

blaalif,' Farve — som om do vare fiirvede med Blaabærsaft — ; dot ovenfor

.S. 17-5 omtalte Kranium af Hliren, An. minor, fra Norge viste slige far-

vede T.euder og enkelte af mine An. latifrons fra Grønland \isto det

liidtil ingen anden Forklaring give af dette individuelle (?) Forhold, en<l at

saadanne Individer maaske have hovedsagelig næret sig af et stærkt fir-

vendo Fodemiddel, violetrode Spatanger, Holothiurier , eller lignende. Da

Blaagoma siges iøvrigt at være lig de bedre Jrjondte Soiilv-F.irm.T.

er det vel ikke urimeligt, at den ogsaa kundo blive en saadan ..Blaatajid^--

, leopardu.'i Agass. (Spix. Pisces Brasilienses, T. 51), der i Farve-

Yv^iu-v mii-en, ikke for Øiehlikket kan begrunde nogen Formod-

a en ny sy-Uigere Ait af Slæ-^ten , da ilens Herkomst er mere end

: jeg ikke utilboielig til at antage, at de meget svagere byggede



Tænder hos An. mmoi- og An. latifrons vare iinderkastede et noget

hyppigere Tandskifte end de stærkere byggede Tænder hos An.

lupus, eftersom disse to Arters Tænder fandtes hos alle de under-

søgte Individer i Tandskifte, medens dette kun i en indskrænket

Grad var Tilfældet med dem af An. lupus. Dette troer jeg dog

nu kun var en Misforstaaelse
,

grundet paa den Tilstand, hvori et

for knapt og derhos indenfor et snevert Tidsrum af Aaret, et Par

Maaneder, indsamlede Materiale af An. lupus just befandt sig. Jeg

skulde troe, at alle Artenie omtrent lige hjiipig skifte Tænder og

paa samme Maade, og at den tilsyneladende Ulighed kom deraf,

at ikke alle Arterne skifte paa samme Aarstid. Dette vil vistnok

synes Mange en noget besynderlig Talemaade, da Talen her er

om Fisk, og man jo antager, at Tisk og Krybdyr, forsaa\idt de

skifte Tænder, skifte disse igjennem hele Livet og udføre denne

Proces lidt efter lidt og efter en vis Orden, saa at de saa godt

som altid have iærve eller flere af Tænderne stædte i Skifte eller

ifærd med at afløses af Efterfølgerne. Dette er nu vistnok ogsaa

Eegel i det største Antal af Tilfælde, men vi kjende dog ogsaa

Exempler paa, at Tandskiftet i en større Strækning, eller paa en

hel tandbærende Knokkel skeer saa godt som paa engang, og da

vil man finde alle de nye Tænder, der skulle afløse de gamle, i

samme eller omtrent samme Tdvikling. Dette Forhold er Alle vel

bekjendt hos Halerne; men ogsaa hos Benfiskene have vi noget

lignende, og det maaské ikke saa meget sjelden; som Exempler

kunne vi tage Rækken af de stærke, sammenhægtede eller sam-

menkilede Tænder i Kjæbebenene hos visse Kai-pelax {Serrasalmo),

eller endnu bedre Tandrækkerne hos vore almindelige Arter af

Slægten Pleuronectes '(Rødspætte , Skrappe f. Ex.). — Sten-

biderne synes mig nu at frembyde noget meget lignende, uagtet

Tænderne hos dem ikke ere ensdannede, som hos de nævnte

Exempler, men efter deres Stilling paa ulige Steder synes saare ulige

i Form, en Ulighed, som imidlertid er desto større, jo længtr

jo stærkere det enkelte Tandsæt har været i Brag. Allered.

3" paa Tavle HI, fremstillende Tandpartierne paa Ganebeu-

.



riougstjærbenet af All. lati/rons vil gi ve et Billede af den s.im-

ridige Udvikling 0- rrembiud af i't \n i:vo 'Yd nd.sæt iinder og M-<\

Siden af det gamle : mon dette rnrhol (1 paa et m-re fremr>k k-.-t

Stadium vil endnu 1ydeligere sees ])aa liere af vore 1 »ra'parate. .)t

tll^^a.•ende Partier af An. lupus oir An. ininor

:

bamtli- :e Tænder af

"t a^di-e Tandsæt orc baade i lige Grad ,afslidte og ujiderniinerede af

•lo ligelig udviklede n^e Tænder ^yg del i b(>f^•ge Kæk!.er af T>ggc'-

Tidsfrist maatte en saadan Fiskemund bl i

at tage Føde af sædvanlig Beskaffenhed

Føden med sa^dvanlig Kraft, llaaske skeei



omtales . fordi dot

thforskjoll ight'dtM-nc gaa

.ci?et ofte CM-f langt

EI\ad d.' faktisk kjendto Forhold i Bygningen af de tre h''i

atliandlede Artor angaaer, da or det aldeles unuskjondeligt — saa

•snai-t man kast(>r Øiet paa de til hinanden .svaronde Partier i Figur-

rækkerne 1, 2 og 8 — at Tandbesætningens Styrke, derved tillige

taget Hensyn til den enkelte Tands Torhold indenfor sin Tand-

række, svarer nøie til de Forskjollighoder, der aIso sig i Tin-

dingepartiots T'ddannelse og den Flåds, der fornndes do enkelte

Afsnit af det store Muskel-Ai)i)arat, som udfører Kjæbebenenes Be-

fæste f. Ex. Blikket paa den for Slægten karakteristiske Bonkcim

(crisla, Figurernes c] paa Bagiuindobonet (os frontale postoriusi, .'g

man sammenligne dens Stilling og AfNtand fr.i Øioringon hos do

iii' Arter med Tandstyrken hos de samme tre; man sammenligmi

fi-'Uideles indbyrdes Cranieknoklornes Fasthed, med Tindingeforiioldet

Tandkaoklernes S



ulige stærke Kræfter til dets Knusniiig og BehiiiuUing . og dette

\isto mig ogsaa Mavens Indhold paa de mange Individer af de paa

Ibland samtidigeu undersøgte tvende Arter: .1«. luun^ (Sten-

bideren) og An. minor (R\h

jeg endog ^tore og tykke Mu
dica og Pecten islayidicun

.

~ I xMaven hos Hliren ald

ovennævnte Arter, om end en

dolst(»re Pecthu's. men freiufo,

Ophiura, A^teria. ruben. o.

hardus Of> /'. pulesvnis. I .A

bevarede An. latifrons erkjendl

tilstand, med Lethed Eddnu^

Dot or ovenfor ant\det (i

de tre af mig undersøgte Artt

Dele. mon ogsaa fandtes i K

Korthed berøre nogle Forlio

turde hdvo nogen Interesse.

Bygning ved Hvirvelantallet.

, at rorskjellighederue mellem

indskrænkede sig til Ho\edet>

^. Derfor skal jeg endnu i .il

dis^e Sidstes St\rkr

Kroppens Længde, hoo A. d

h,i\de den en Længde al

fcække, il 35" Begge ha\t



te re ond hos beggo hine og derhos med den saM-egne Tiygniiig,

at do i don nodorsto Halvdel blive meget i)lum])e og t\kko. Her-

til svarer det du, at Straalestøtterne ere baade stærkei-o og læn-

gere end hos de to førstnævnte Arter — hvilket tilsammen røber,

at Fisken \ed Finneroden maa have været tykkere end nogen

af disse. Den øverste Hahdel af hver Straale er derimod meget

tynd. og maaske tyndere end hos nogen af de andre: sknlde man

derfor paa nogen Maade kunne tænke sig en Identitet imellem An.

denticulatus op: An. latitrons, maatte den særlig tuidstraalede Kyg-

tinne i An. denticulatus (S. 182) tolkes som knn den øvre Hælfto

af Rygtinnen, hvis nedre Hælfte da ved Udstopningen var bleven

optaget i Kroppen — noget, som dog neppe er sandsynligt. Medens

der som almindelig Karakter for disse Dele af Skelettet gjæl-

der det Samme, som for det hele Skelet, at An. latifruns har sine

Knokler af en meget svampet Bygning, saa at de give efter for

et Tryk af Fingrene, som Tilfældet er med de friske Knokler af

Loph'ms pkcatorius, og at Knoklerne hos An. minur ere mindre

fastbygged." end hos An. Injm^- , saa har desnden luer af disse tr.'

Arter m karakteri.sli.-,k Form For Kygtinnens Straaler og nasnlm



Karaktor, der vod mangen Leilighed, sclv

kaii kommo Undersøgeren tilgode.

kjendelsen af Arter indenfor denne Sla^i

nu'lloni Fiiinestraalerne og deres Støtter

[)"r\(M| fiiaer altsaa Straaleforholdot lios disibo Fi.ske on ganske

.iiul''ii Botvdniiig oiul hos andre lignende Fisk med særdeles lang

Fiiin.Midstrækning, idet det tillige med en høi Uråd af Sikker-

li-d-opl\ser om Antallet af Hvirvlerne i det Hele, og tildels om

Aiitallot af disse i Bughulen; i den ringe "Variation, det viser sig

>oh at frembyde , angiver det desuden ogsaa (rraMidsen for den

Variation, der tør antages at finde Sted i Hvirvolantallot.

Efter saa omhyggelige Tællinger, som uiit Miitoriale hidtil

har tilladt, vilde jeg stille Formlerne for de nordiske Arter siwlede?,:

latifrotis 29 —- 50 (+ 1 1 79 —

e Arter følger der altsaa en succ

antallet og Straaleantallot aldelo

19;?—9-1) skildrode Clang i Tamlsty.

;essiv ringe

s Jevnsides

kens. l'andel

hiidin«'partiernes Udvikling. <>g det vil sco^.. at dot egentlig er i

Krophulen denne Forøgelse er indtraadt. N;iar nu it'ol-^- Dr. »liin-

af A71. dentictilatus ikke blot viste 80 1).. nuii 47 A. . >a,i bliver

Sandsynligheden for dennes Forskjellighed fra ^1/^ UUi/run.H ikke

lidet større. — Men naar Steller ifølge F al las "s .,Zoograi)hia

Kosso-asiatica" har talt Finnestraalerne hos sin .4«. orientalis

til 84 i D. og 54 i A. , saa er Forskjellen i Straaleantallot hos

(len og vore bekjendte nordiske Former saa stor, at der alle-

rede deraf kan sluttes til en ikke ringe Uoverensstennuelso med

disse.



dons nordiske

I inino MiHld.'l. I luvdo jo<,' tillige lionvoiidt

Opmæriv^omlio.l. ;. i . n-tet Byj^nuii-sforliold , der

iniidl.Mtid liiii .to ' i;,.t\.|,rn- fi.i soulvones Slægtskabsforhold tU

luidro Ti-k. ,,:; „.m .l.>t li .m hli\nr tor vidtløftig at medtage, især

n.)<u rnMu.tilhiu.M, ikk. k„n .dlorto. vod cii Række Figurer. Næse-

Imllicd.'ii toil.i ii-i-i -.l^ ih'inlig i i'ii vid og lang Gang oven over den

indre Kiidr jt (ijin li.Mioni^ ihmI mellem disse og Plougskjærbenet og

ender ovor (J.men i en udvidelig Blindsæk, adskilt ved Ganelinden fra

Mundlmlon. Til denne Eiendommeliglied. som idctmindsto Owen
(„Anat. of Vertcbr." I-,;V28) har kjendt hos Ayi. lupus, men som ogsaa

findea ligesaa sta^rkt uddannet hos do andre Arter, knytter sig en

anden, at hver Xæselnile. istedet for do sa^dvanligo to, virkelig kun

har ét Næsebor, der er forlænget i et kort, t\kv.egget. b<n-ægeligt

Rør. Vod sit enkelte Næsebor slutter sig alth.ia Xasehulen til det

Forhold. \i kjende f. E\. hos Chromiderne og do cteiunde l.abroidor.

ved sin lange Ganegang til dot. der iindch lios den uparrede Næse-

hulhed hos Petromyzonterne. Men enkelte Na'sobor og d^be For-

længelser fra Næsehulen findes ogsaa hos andre Blennioider, t Et. hos

Zonrces, og ligesaa hos den i disse Bidrag et Par Gange nævnte

Slægt: Li/codes. Xaar man altsaa i nyere Tid ((Vinther i sin storo

Fiskekataiog 111, og efter ham Flere^ paa Grund af Manglen af Pig-

straalor i K\gtinneM li.ir f.ondret Lycoden helt bort fra Blcnnioidcrne

og, som Koj.ra-sont.uit for en egen Familie .,ij/corfirfÆ'-. har stillet den

iblandt Acnnfhini Gorloidei og da nærmest til Torskene, reiser Næse-

forholdet i Foil)indel^(^ mod de flere andre Fælled-^forhold med Bien-



I'orklaiing «>er Figurerne pna Ta>Ie III
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Diagnoses Specierum Atlanticarum Generis Anarrhicke

nec non brevis earum Synonymia.

parvis irregulanbus mterspersis

;

Dentibus validissimis , serie vomerina quam seriebus palatinis

multo lougiore (vide fig. 1")

Cranio anterius subporoso, ponc orbitas valde compresso, legione

postorbitali ossis frontis cristam mediain formante: ossibus

postfrontalibus marginom superioreni ossiuiu siiuaiuosorum

seu teniporalium baud attingentibus (vid. fig. 1 et l'i.

Kadiis pinna^ dorsalis inferne depressis, subqvadrangularibui,.

angulis obtusis,

A(i oras Mari.=; Atlantici et Arctoi Kuropæ et (Trøulandiæ.



Dentibus minus validis quam iis speciel præcedentis , seriebus

palatinis et serie vomerina eJTisdem fere longitudinis (vide

fig. 2").

Cranio poroso, pone orbitas haud compresso sed lato, regione

postorbitali^ ossis frontis ejusdem ferme latitudinis ae

interspatio oculorum: ossibus postfrontalibus marginem

superiorem „fossæ temporalis" attingentibus (vide fig. 2

et 2').

angulis acutis.

D. 77. A. 45. Num. vertebror. 28 + 49(+l).

Ad Oras Islandiæ (Eg. Olafs., Stp.), Grrønlandiæ Occidentalis

(Mns. Universit.), Finmarkiæ (Esmark, Collett) et Eussiæ

borealis (Zoulew).

An. latifrons stp. Huiigr. 1842 (loc. clt.) (ofr. Ch. Bona-

parte: „Catalogo metodlco del Pescl Europel" , Xapoll

1846, p. 69*).

(Qvoad colorem haud rite cognltus piscls, forsan unlcolor,

forsan obscurior maculls haud bene dlstinctls?)

Dentibus subvalidis, at multo mlnoribus et magis attenuatis

quam specierum antecedentiura : seriebus ]ialatiiiis deutlum

qvam s. vomerina, postlee angustata. iimlto loiigiorlbus

(vide fig. 3")-

Cranio valde poroso et spongioso poue orbitas latlssimo, re-

gione postorbitali ossis frontis interspatium latum oculo-

rum fere æqvante; ossibus postfrontalibus ipsum mar-

ginem superiorem „fossæ temporalis" attingentibus (vide

fig. 3 et 3').

Radiis plnnæ dorsalis haud depressis, anterius convexis poste-

nus pianis aut concavis, biangularibus acutangulis.



D. 79. A. 45. mii

Ad Oras Islandiæ (Hallgr. Stp.)

(Mus. Univ. Hauii.).

denticulatus Krøyer 1844 (Overs. Vidensk. Selsk. Kjøbeu-

havn; Voyage en Scandinavie, en Lapponie etc. Atlas pi. 12,

fig. 1).

Unicolor, obscure-bninneus

;

(Cranio et Sceleto non cognitis).

Dentibus minus validis, acuminatis; serie 4)alatina duplo lon-

Eadiis pinnæ dorsalis qvoad partern inferiorem baud cognitis;

parte siiperiore eorum tenui et tlexuosa (sec. celeb. Guutber,

vide antea pag. 182)

D. 80. A. 47. ^^um. Vertebr. ?

Ad Oras Grønlandiæ occidentalis (Krøyer, Gfintbcr); in Museis

EiiVopæis unum modo exemplar bue usque asscrvatur

(Mus. Britau.).

Explicatio Tabulæ III.

rig. 1. Cranium Anarrhichæ Lupi Hn., supcrne visum.

— 1'. idem a latere sinistro visum.

— 1". dentes palatini et vomerini ejusdem.

— 2. Cranium Anarrhicliæ minoris Eg. oi. superne.

— 2". dentes palatini et vomerini ejusdem.

— 3. Cranium Anarrhichæ latifrontis sep. Higr. supeme,

— 8". dentes palatini et vomerini ejusdem.

In omnibus figuris litteræ eædem easdem pa'rtes iudicant: e os

moideum: /' os frontLs: pf os frontale posterius; c cristam ejua



Motacilla yarrelli

J. Reinhardt.

i Mødet don 9de April 1876).

Der allerede et Par Beretninger om, at sortr3^ggede Havre-

vimper ere blevne sete her i Landet; men ingen af dem er saa

tilfredsstillende, som man kunde ønske.

Den første er meget gammel. Briinnich har nemlig i „Or-

nithologia borealis", S. 70, beskrevet en paa Sjælland iagttaget

\ arietet („varietas") af den sædvanlige Motacilla alba , som afveg

V''d „capiti dorso concolore"- ; men Beskrivelsen forslaar ikke til

at irive en tilstrækkelig klar Forestilling om Fuglen.

Den anden Beretning skrides, som bekjendt, afdøde Dr. Kjær-

'^ølling, som den 6te April 1847 iagttog en sortrygget Havre-

vimpe paa en Eng ved Vejle. Briinnichs Iagttagelse synes han

slet ikke at have kjendt; han troede derfor, at han selv var den

første, som havde truffet en slig Fugl her i Landet og optog den

i sit Værk „Danmarks Fugle" (S. 139, Tab. XIX) under Navn af

..Motacilla luguhris, Temm.". Han havde imidlertid ikke Lejlighed

til at skyde Fuglen*), og der mangler derfor unægtelig Noget i, at

Iagttagelsen kan gjælde for et fuldgyldigt Vidnesbyrd; thi ganske

bortset fra den større eller mindre videnskabelige Paalidelighed,

man vil tillægge den nævnte Forfatter, maa man som Kegel k-ræve,

at de Fugle, som optages i et Lands Fauna, ogsaa skulle have

v:P...f virkelig undersøgte, men ikke blot sete paa Afstand, selv

' " kun har beløbet sig til nogle Skridt; det gj ælder med



Hensyn til en Fauna ikke mindre, men snarere mere end ved andre

Lejligheder, at en Fugl i Haanden er bedre end ti paa Taget.

I det foreliggende Tilfælde kan Iagttagelsen efter min Mening saa

meget mindre tages for fuldkommen fyldestgjørende , som end ikke

den Betragtning, at Kjærbølling paa et forholdsvist nært Hold

neppe kan have set ganske fejl af Vejle-Fuglens Farve, og at der-

for en Forvexling med vor sædvanlige Havrevimpe er uantagelig,

kan give Vished om, hvad det har været 'for en Vipstjært, som

han ved den omtalte Lejlighed er stødt paa.

Der gives jo nemlig flere, hinanden temmelig nærstaaende,

sortryggede Vipstjærter. En af disse omkring Motacilla alba

sig grupperende Former (de være nu Arter eller maaske, i alt Fald

til Dels, blot Eacer eller Varieteter) er den engelske hvide Vip-

stjært, Motacilla yarrellii , Gould; men foruden den forekommer

endnu en anden, egentlig afrikansk Art af og til i visse Dele af

Europa, og det er ikke utænkeligt, at endnu et Par andre kunde

have forvildet sig fra Asien til vor Verdensdel ligesom det under-

tiden hændes andre østasiatiske Fugle. Fonidsat at en Fon^exling

med vor sædvanlige hvide Vipstjært ansees for uantagelig, ligger

det ganske vist nærmest at formode, at Vejle-Fuglen har været

den engelske Motacilla yarreUii; men videre kan man heller ikke

komme. Kjærbøllings Afbildning kan ikke klare Sagen; den

er, som det hedder i Teksten, lulført efter en „temmelig nøjagtig

Skizze" af Vejle-Fuglen „ved Sammenligning med et Exemplar fra

det sydlige Europa"; Meningen heraf kan neppe være nogen anden,

end at den „temmelig nøjagtige Skizze" af den danske Fugl er

forandret og rettet efter et Exemplar fra et andet Land; Afbild-

ningen beviser altsaa ikke synderligt. Teksten endelig giver heller

ikke noget fast Holdepunkt; den viser nemlig, at Kjærbølling

ikke har vidst rigtig Besked med den Fugl, som han troede at

-jenkjende i den ved Vejle sete Vipstjært. Han kalder den .,Mo-

facilla lugubris, Temm.", og hensætter som Synonymer ,,Mot.

VarelUi, Gould" og „3/of. alba lugubris, Schlegel"; men han har

aabeubart ikke vidst, at Temminck til forskjellige Tider har

givet to forskjellige sortryggede Vipstjærter Navn af M. lui/uhris,



III Ilt) Isildtt Mciluits toi h)i«,k)ilhg fici don engelsko soi-t-

i\ij..di ^lI)st)aIt ^f >ioi),Uii (ALiu I\ , b20) Skjøndt han

kaldei Mn\ii»tiæit foi M luquhus, runiii '
, ti h ms Boskn\olst

do^ udkist(t ikkt » tt( I dtnno Vit mon oft(.i den tngtlske A ip-

Tint 111 (11-. I ^\n iNinti han tilføjei attei hmo til denne

) Nt II 11 1; ' iil 1 inininck's Pugl Dei ei -^daledes en

fnlNtiiiiu 1 iMitiiu s h oni det maaske ikke m1 btmærkts af

in miukIk pnnikMun L i ^i i nu di man btgMidei at \ille md-

tillæj,'s,.i \it(n \iMi it hm befindci sig i \ ilden d* thi Ild-

tallet if d( Muiu In.i Inn m.«i at den af hamlxskuMn imni

niigtun htiiæ\nte) I ugl «„(ntlif^ hai hjeramt In^ain '«)\d-KuN-

land oj Lg\pttn bt<50g<.>> aldug af den ja han iidMiu t nd ikkt

kiinn(t \.>i< opmæik^oiu pai hvad det navnlig kom in pai at



Det or mig iU'iUn en Tilfiedsstillel se endelig at kuniip tieiu-

lægge et smukt K\i'ni[)l<u af en soitn..yet \ipstj.ei t fia J\llan(l

og navnlig da ot KxctnpL.i af d. n Alt (dloi Ifaee. som man o-saa

buarest kunde souto ei. (i.mg Hil ellem at ti æde Uo >, (.s, nemliii

Motacilla yarrellu. Hr 1' lopii.t, ei Kn udsen paa Katballeuaaid

i Omegnen af Yi^joig hai nc mim d.Ml Ode Apiil d \ j »aa in ILuie-

mark^edUl^edals-Planta<4e skudt iMlAipstjæit, som han sti aks antoi:

foi en Yaiietet af mh sæd) anlijje ILuie\impe oo dei tor havde den

Godhed at sende t,l 1 nnersiteti'ts /ooloiuske Museum . hMS danske

Fuirlesamlmo alloiedc i Foi'\e)en > at liai 11 takskUdiir i or foiskjelliije

andio. Tid eftei anden mdsondtt' aa\e 1. TuHlen «M en iiammel

Han 1 fuldt udMklut So,„r..'idraj. t: de n stonmuM i onhNei Hen-

seende fuldstændiirt baade nicd (ioul , IN He.k.i-

\ eiser og Afbildniiiwi og med et Pai udstopp.Hii iXemidaiei.

som ^0I Samlnif. besiddei fia .eklH' Tid. og son1 fie skudte

\.-d AbbeMlle i y..id-i lanl.iiii Da limlen ei saa let kiendeh.^

(. dn Mvoitiodii.t at gi\.' .ri oms taMulH ig Beskin else af den: det

\il ^aMe fuldkummui til.ti.ekkehg .eiuæike, at den beMddn

M. luyuhns ojj tia den afrikan«;ke M. vulua: doi ei ingen snit

Streg ft<i >,æbet gjennoiu Ujet, og tingens mellemste og ^toie

D.ekf|.'i eie ikke næsten helt hvide, men sorte med Inide Uamle

Man har H.ie Evemplei paa. at \Totauaa yandUi er t.uffet

1 Ntuije og yvciig, og eftei en enkelt Angivelse skal den endog



De danske Gjødningssvampe

(Fu7igi Jimicoli danici).

Emil CTir. Hansen.

Ooiu et Foisø« pad en Bes\aielse af UnneiMteteN botaniske Pii>-

^pøif^smaal tillod jejr mig i No\bi l87o at indsende en støiie \f-

liaridliiiir, det i Apiil lH7t) ble\ tilkjendt Guldniedaiilen. (\i(^(\-

deleKe lieioni tilligemed d Hi Piote^smeis Bedommelse tindes i

Iudb\del^e^^klIft til Kjøl)enha\ii> I iii\fi->itet-> Te'st i Anledning af

Hans Majestæt Kongens J'odselsdai> d hiW Vi.iiliSTt. . ^ 77—79).

\an\<pi(nde Skiift, som ). ^ nu ud^i\,i m .t L dtuu af det

Muldelelsei Mine UiideisøgeKer i di t m mhi, \> lytninger

Mile dog førs,t senere fuldstsrndigt bln«' ofli iitlu_j 'it. uitcn her i

dette Tidsskrift eller andensteds

BetegneKen .h\amj)e" har jeg ta^ret i samme Betydning som

de Bar\ („Moipholotrie und Plnsioloirie der Pilze , Vorvvurt)

^fHl ,.Gjødningss\ampe" foistaaei jeg alle de S\ainpe, der kunne

oi)træde paa det næ\nte Substrat I dette Skiifts 1ste Del om-

handles, de Fonnei , som paa \ idenskabens nu\æiende Standpunkt



maa antages at være knyttede til Pattedyi-Gjødning. De øvrige

gjødningbeboendo Fioigi, men for hvilke Kxcromenter uf Mainmali(t

ikke ere uundgaaelig Livsbetingelse, findes fremstillede i 2dt'ii

Del tilligemed de coprophile Myxomyceter, Scbi/onuceter, Saccha-

ronnces og en gjødningbcboende Lichen. De i Iste Del bebuiidledc

ere saaledes de Former, hvilke fortrinsvis bør kaldes Patted \i-

Gjødningssvampe, og det er knn med Hensjn til disse, al jeg li<ii

forsøgt at udrede hele Literaturen. Dette møisommelige Arbeide hai

jeg paataget mig, furdi Prisopgaven krævede det, og fordi jeg troei.

For at gjøre mit Arbeide saa fuldstanjdigt isom muligt foretoj^

jeg Hittigt Indsamlinger saavel i Kjøbenhavns Omegn som paa

længere Reiser. Saaledes opholdt jeg mig f. Ex. to Sommermaaneder

1874 i JvUand og een Sommermaaned 1875 paa Holsteinborg.

Desuden har jeg jevnlig faaet Gjødning tilsendt fra forskjellige

Egne heri Landet. Sjælland er den Del af Danmark, som <m

bleven bedst gjennemsøgt, og dette gjælder da navnlig om Hoved-

stadens Omegn, Ørsløv-, Holsteinborg-, l^.issn.ev-. \,e-r\i'<l- oi^

Slagelse-Egnen. Af Jylland er det -ieilm -vli.rkiiiii-' i
l.ui->

med Kongeaaen, Kibe-Egnen og Manø i \ i'^ti'i li,i\' r . 'i. i • m' un-

dersøgte. De øvrige Partier af vort Laud .'h kun -ii.usoiunn'n-

gjennemtraaed(>. o« fia vore Kilande har jry ,'ndiiii inyrn l'ndei-



..Mycelium, Myceliet" betyder, saafremt ingeu anden Bestem-

melse tilføies, det secundære. Adskillelsen imellem dette og det

primære kan dog paa Videnskabens nuværende Standpunkt i Virke-

ligheden ikke overalt gjennemføres.

I Artsbeskrivelserne og i Tavlernes Forklaring menes altid de

udviklede Organer og Former, naar intet Andet bemærkes. Hvor

der sammesteds om visse Sporers gelatinøse Hylstre og Vedhæng

bruges Udtrykket „henflydende", saa underforstaaes derved: i Vand

eller i vandholdig Vædske.

Ordene .,Sporæ, Spore" ere, som det i Almindelighed finder

Sted, skjøndt ikke fuldstændigt rigtigt, brugte dels om saadaune

Fomeringsorganer, der f. Ex. ere afbildede Tavle IX, Fig. 6, og

som ere flerleddede samt udstjTede med et gelatinøst Hylster, dels

om saadanne, der ere enkelte og uden Hylster eller Vedhæng,

Tavle IV, Fig. 35, og endelig om encellede Formeringsorganer,

hvilke ere forsynede med de sidstnævnte Dannelser, Tavle VII.

I det førstnævnte Tilfælde burde maaske hvert enkelt Led kaldes

Spore, og hvad det sidstomtalte angaaer, da er jeg meget til-

bøielig til at benævne selve Formeringsorganet , blottet for Ved-

hæng og Hylster, med dette Navn. Det mærkes iøvrigt snart,

hvor ringe vor Kundskab endnu er om dette Organs Morphologie.

Her er en smuk Opgave at løse, og hvis Forboldene tillade det,

vil jeg en Gang forsøge mine Kræfter derpaa.

Sporens Farve er, i Fald det Modsatte ikke fremhæves, frem-

stillet saaledes, som den \iser sig ved gjennemfaldende Lys i

Mikroskopet.

Udmaalingeme ere angivne enten i Millim. eller i Mikro-millim.

(1 == 0,001 Millim.); sidstnævnte betegnes fi.

Skjøndt de fleste Afbildninger ere udførte ved Hjælp af meget

stærke Objectiver, navnlig Inmersionssystem Nn VII fra Kraft og

Seibert, svarende til Hartnacks 5fr. X, ere de dog forholdsvis

smaa: dette er imidlertid begrundet deri, at jeg paa Grund af

Xærsynethed har maattet have Tegneplanet i ringe Afstand fra

Ocularet. De angivne Forstørrelser ere lineære.
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Det turde maaske ikke heller være overflødigt at meddele, at

oftest har henstaaet en kort Tid efter Indsamlingen i

fugtige Svampekasse, førend den blev undersøgt.

Hermed være dette Skrift anbefalet de mycologiske Læseres

I „Monographie du genre Pilobolus Tode" („Mern. des sav. étr.

Acad.Brux.", T. XXX 1861, c. 3 tab.) par Coemans findes under

Afdelingen, „partie historique", S. 7—16 en udførlig Literaturoversigt,

hvori ligesom og senere i Afhandlingen de tidligere Forfatteres

Fremstilling af dette genus drøftes.

Anden Afdeling betegnes som „partie anatomique", S. 16^26.

Heri ore flere nye Bidrag, f. Ex. vedrørende Myceliets Bygning, og der

vises, at den crystallinske Vædske i Bæreren, („la tige ou cellule

fructifére") , er en Syre, og at dens Væg er dannet af 2 Mem-

braner, hvoraf C. betragter den indre som Primordialschlauch

(H. von Mohl), af Protoplasmaet gives en Analyse, i hvilken han

navnligt dvæler ved Tilstedeværelsen af Cholesterin eller en dermed

idetmindste analog Substans, hvis Kilde han søger at forklare. De

chemiske Reagensers Indvirkning er fremstillet udførligt saavel i

Beskrivelse som og ved Figurer.

S. 22 fremstilles „la structure assez compliquée du globule ou

sporange". C. giver en ny Fremstilling deraf og lægger megen

Vægt derpaa. Senere Undersøgelser have vist, at han her har taget

feil. Dette er imidlertid overfor Spørgsmaal af saa fin Natur



meget tilgiveligt og i Mycologiens Histore intet Særsyn. Hans

Arbeide er tilmed blevet Basis for Fremskridtet.

Der siges, at det egentlige Sporocarpiums Væg er dobbelt,

idet 2 concentriske Indhyldninger beskytte Sporerne. Disse om-

gives umiddelbart af den ene, „la membrane interne ou sporo-

chlamyde, Primordialschlauch". Den anden benævnes „le sporange

externe ou sporange proprement dit" og angives at bestaa af 3

Membraner, nemlig: 1) den mørke med Pigment udstyrede „mem-

brane supérieure", 2) „la membrane inférieure (Columella), 3) „la

membrane médiane". Om denne sidste siges, at den paa een Gang

tjener til at forene „la membrane supérieure" med „l'inférieure"

og „le globule" (det egentlige Sporocarpium) med „la cellule fruc-

tifére" (Bæreren). C. bemærker, at det i Almindelighed er paa

det Sted, hvor disse 3 Membraner træde i Forbindelse med hver-

andre, at det Brud findes, hvilket indtræder kort før Udslyngningen.

Nu da vi vide noget bedre Besked med den virkelige Byg-

ning, er det let at se, at Coemans Forklaring er for k-unstig til

at være naturlig,

ItredieDel, „partie physiologique", S. 26—56, .beskrives først

Sporernes Spiring. Fe.uden den normale fremstilles tillige en

„germination vésiculeuse" (S. 28), hvorved de under Spiringen i

Stedet for at danne normalt Mycelium ligesom multiplicere sig

selv og frembringe nye Sporer, hvorom C. antager, at de ved

Spiringen ville give Mycelium. Efterat have gjennemgaaet Udvik-

lingshistorien omtaler han de smaa, klare Draaber, der ofte findes

paa Bæreren, navnligt foroven, S. 37 : „D'abord ces gouttelettes ne

sont pas de simple gouttes de rosée, puisqu'elles rougissent le

papier de toumesol, comme le fait l'eau fortement chargée d'acide

carbonique, et qu'elles laissent un résidu organique gluant, quand

on les fait evaporer sur une lame de verre au dessus de la lampe

d'alcool". Og han kommer til samme Kesultat som allerede Persoon,

at de udsondres af Planten selv.

Cohn havde i sin Afhandling i „:N'ov. Aet. Acad. C. L. naturæ

cur." XXIII, S. 514, 515, 516 forklaret det egentlige Sporocarpiums

14*
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Afkasten som værende begrundet i en Spænding og Elasticitet i

Columella. „Man bemerkt'% siger han, „dass die Scheidewand

(Columella) selbst sich nicht straff durch das Zellenlumen erstreckt

sondem sich halbkuglig in's Innere des Sporangium (det egentlige

Sporocarpium) binein erhebt. Indem dies gescbiet werden die

Sporen immer enger an die Membran des KSpfcbens angedriickt

und dadurch ein bestandig wachseuder Druck auf die Wand des

Sporangium selbst ausgeiibt. — Endlich im Laufe des Vormittags

iiberwiegt die Spannung, und das Sporangium reisst an seiner

Basis rings von der Stielzelle (Bæreren) und zwar mit solcher Ge-

scbwindigkeit und Heftigkeit ab, dass es mit grosser G-ewalt meh-

rere ZoU weit weggeschleudert wird. Es trennt sich ganz glatt ab,

ohne eine Spur der Zerreissung zuriickzulassen."

C. gjør nu opmærksom paa, at den omtalte Skillevæg (Colu-

mella) længe førend det egentlige Sporocarpiums Afkastning har

hvælvet sig op i dette, og han tilføier: „ce n'est done pas en se

relevant brusquement, que cette cloison peut chasser le globule".

Endvidere fremhæver han, at Columella sædvanligt ikke findes paa

Bæreren efter Ejaculationen ; thi denne er oftest saa voldsom, at

ikke blot det egentlige Sporocarpium, men tillige Columella selv

kastes ud i Luften.

S. 44 siger han : „La veritable causa de la projection se trouve,

si je ne m' abuse, dans le courant ascendant, dont j'ai déja parlé

plus d'une fois. — En supposant, å bon droit, que les gouttelettes

forment la partie la plus claire du liquide intérieure, cette exsuda-

tion devrait méme activer le phénoméne en augmentant la densité

du liquide de la cupule. H en résulte enfin une implétion extréme,

qui provoque une reaction de la part de cette cellule élastique et

détermine ainsi l'explosion de la cupule (Bærerens øverste udvidede

Del). Tne partie du liquide interne doit se projeter nécessairement

en ce moment, comme Tobservation le confirme, et la cupule céde

a l'endroit le plus faible, qui est évidement celui, oii le globule

(det egentlige Sporocarpium) n'est retenu sur la tige que par deux

. d'ailleurs probablement préparé
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d'avance la désunion des membranes, car la cloison sous globulaire

(Columella) qui au jeime åge n'était q'un prolongement lateral et

continu de la membrane de la cupule ne s'y rattacbe plus vers la

maturité que par une suture. L'action du courant ascendant est

si nécessaire a la projection, que quand celui-ci fait défaut oii

n'est que trés-faible, parce que le sol de Pilobolus est entiérement

desséché la projection peut étre retardée de plusieurs jours oii

méme n'avoir pas lieu. TJn arrosement oppurtun détermine l'ex-

plosion dans des cas semblables."

Dette stemmer i Hovedsagen overens med To de s Opfattelse.

Der omtales derefter Iagttagelser vedrørende Lysets Indvirk-

ning paa Pilobolus og vedrørende de Dyr, hvis Værter de kunne

være. Van Bene den har bestemt de smaa Orme, der allerede

forbausede Otto Friedr. Muller og bevægede ham til at kalde

Pilobolus „eine Thierpflanze", som Rhabditis terricola Duj. Des-

uden omtaler C. nogle smaa Infusionsdyr.

I „Mycol. Hefte von Kunze und Schmidt" II, S. 71 siger

Ehrenberg, at han i Vanddraaber paa Pilobulus saa „in dem

Tropfen tiber dem KOpfchen des Schimmels einen gelblichen schlan-

genaVtig gewundenen, sehr kleinen, im Verhaltnisse zum Wasser-

tropfen aber nicht gar kleinen, fadenfonnigen Korper, Avelcher in

steter, langsaraer Bewegung von der Eechten zur Linken den

innem Raum des Wassertropfens in ifehiefer Lage durchkreiste.

Der KQrper hatte keine active sondem eine passive Bewegung,

und neben ihm trieben sich mehrere kleine, gelbliche Fragmentc

herum." Han søger forgjæves at forklare Phænomenet og slutter

S. 75 : „Eher mSgen hier Electrizitåt, Magnetismus und dergleiche

heimliche Agentien zu beriicksichtigen seyn."

Denne Gaade har C. løst S. 51: „ce sont des gouttelettes

provenant de I'éjaculation des cupules voisines et renfermant par

hasard Tun ou l'autre filet protoplasmatique ; ces fragments se

trouve fréquemment dans le liquide éjaculé."

Slutningen af denne Del indeholder lærerige Oplysninger ved-

rørende Pilobolemes Liv i Naturen, Misdannelser og S. 54 Frem-
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stillingen af Conidier, der siges at blive afsnørede af Grene, som

udspringe fra Bærerens nederste, tykke Del, i hvilket Tilfælde det

egentlige Sporacarpium ei dannes.

Cohn critiseres paa følgende Maade: „C'est en se laissant

aller a des considérations philosophiques de ce genre, et qui certes

me sourient, qiie M. Cohn présente le Pilohulus comme tj-jie dune

plante tricellulaire. Pour moi, le Pilobulus des auteurs n'est q'un

organe, la cellule fructifére d'une mucorinée, dont le mycelium, il

est vrai, est nonnalement unicellulaire , mais dont les cellules

fractiféres , toujours nombreuses, ne nous permettent pas d'y voir

une plante tricellulaire."

4de Del, „partie descriptive", S. 56—65, omhandler Slægtens

Systematik. Pilobolerne betegnes som ægte Mucorineer, og Genus-

charactereme angives at være følgende: „Genninatio, evolutio ae

hyphasma stoloniferum ut in Mucorineis; cellulæ fructiferæ septo

distinctæ, hydrophoræ, roridæ, superne ventricoso-bullatæ , fuga-

cissimæ, sporangio discolore, non innovato, coronatæ. Sporangium

compositum, explose ejaculatum. Sporæ simplices, coloratæ."

De 5 hidtil opstillede Arter, P. crystallinus Tode, P. oedipus

Mont., P. roridus (Bolt.) Pers., P. anomalus Cesati, P. lentigerus

Cd., blive betydeligt reducerede. Ifølge Forfatterens Undersøgelser

er nemlig P. lentigei-us Cd. kun en sygelig Form af P. oedipus

Mont., P. anomalus Cesatifhenregnes under Ascophora, og P. ro-

ridus (Bolt.) Pers. betegnes som meget tvivlsom. C. erkjender kun

de 2 Arter, P. crystallinus Tode og P. oedipus Mont. S. 57, 68

beskrives:

1) P. crystallinus Tode. „Sur la fiente de cheval, de vache,

de cerf, de daim, d'élan, de chevreuil, de mouton, de pore, de

2) P. oedipus Mont. S. 59: „Sur

des détritus d'algues, la vase de l'Oder, la boue d'égout." C. påa-

viser, at det er denne Form, som Cohn har beskrevet under

Navnet P. crystallinus Tode.
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S. 61, 62 opbyder C. sin Skarpsindighed for at bevise, at

Arten P. roridus (Bolt.) Pers. slet ikke existerer. Derpaa be-

handles de 2 øvrige Former, hvorom er talt ovenfor.

I „BuUet. de l'Acad. royale de Belgique", 2me serie, tome

XVI, nr. 7, udgav samme Forfatter: „Eech. sur le polymorphisme

et les diiférents appareils de reproduction chez les Mucorinées."

Separataftrykket, „Spicilége mycologique" Nr. 6, hvorefter mine Ci-

tater ere affattede, indeholder i premiere partie Hlohulus oedipus

Mont. Hos denne fandt C. foruden det normale tillige et mindre,

morgenstjemeformigt, egentligt Sporocarpium og 4 Slags veladskilte

Arthrosporer. Om disse sidstnævnte Formeringsorganers videre Ud-

\ikling siges Intet, og de Bary og Klein fremhæve med Eette,

at Begrundelsen her er meget svag. C. omtaler, at der imellem

de to af ham anerkjendte Aiier findes en Varietet af Pilob. oedipus,

hvilken han benævner intermedia; den angives fra Ko- og Heste-

gjødning.

186 5 udkom Sachs' „Physiologie". Heri optages S. 603

C oh ns Fremstilling af Ejaculationen.

I den 1866 af de Bary udgivne „Morphol. und Physiologie

der Pilze" meddeles derimod Piloboluss Naturhistorie i Overens-

stemmelse med C o em ans 's Opfattelse S. 4, 11, U^, 179, 180.

Hofmeisters „Die Lehre von der Pflanzenzelle", 1867, gjen-

tager S. 290 Cohns Anskuelse om Ejaculationen.

I „Florule du Finistére" par Crouan, 1867, omtales S. 13

P. crystall'mus Tode : „Sur les crottins de cheval".

E. Eoze et M. Cornu: „Pilobolus crystallinus" (,,Bull. de

la Soc. bot. de France", Tome XVIII) indeholder nogle ubetydelige

Bemærkninger, men intet Nyt.

I Fuck els „Symbolæmyc." („Jahrb. des Nass. V. f. Naturk."

XXm, XK, 1869—70) omhandles S. 73: 1) P. crystallinus Tode:

„Auf Mist der Kiihe, Pferde und Ziegen". 2) P. oedipus Mont.:

„Auf Menschenkoth". 3) P. anomalus Cesati: „Auf Koth von



187 udgav J. Klein i „Botan. Zeitung" en lille Afhand-

ling: „Hauptergebnisse meiner Untersucliiingen iiber Pilobolus",

og samme Aar: „Mycologische Mittheilungen" i „Verhandl. der k.

k. zoolog, botan. Gesellscb. in Wien". I disse Skrifter giver han

et Udtog af de Undersøgelser, som senere bleve publicerede i en

større Afhandling i Pringsheim's Jahrb., og som nedenfor omtales.

Cooke beskriver i sin „Handbook of British Fungi", 1871,

II, S. 633, P. crystallinus og P. roridus; men denne er kun en

spinkel Form af hin. „On dung".

I „Das Genus Mucor. Inaugur. Dissertat." von Zimmermann,

Chemnitz 1871, omtales S. 16 Kleins Paastand, at der af Sporer

tilhørende Piloholus crystallinus skulde kunne udvikle sig Mucor-

fructification , som tvivlsom, og Forfatteren fremhæver, at dette

Experiment idetmindste ikke er lykkedes for ham.

18 7 2 udgav Brefeld: „Botan. Untersuch. iiber Schimmel-

pilze", Heft I. S. 27 findes nogle faa Bemærkninger vedrørende

en Piloholus--k.Yi, som Br. antager for ny og kalder P. Mucedo.

Der er hertil knyttet 2 Fig. Br. lægger i nævnte Bemærkninger

særdeles Vægt paa „Quellschicht" (Goemans's „la membrane mé-

diane ?") som en væsentlig systematisk Character, hvorved Pilobolus

adskilles fra Mucor. Kleins Lære om Pleomorphie forkastes.

Samme Aar udkom Kleins store Afhandling „Zur Kenntniss

des Pilobolus" (Pringsh. Jahrb., 8 B., 1872, Taf. XXHI—XXX).
I første Afsnit, „Entwickelung des Pilobolus", behandles My-

celiet. Forfatteren gjør opmærksom' paa Forstjellen imellem de

tykkere med mørkere Indhold udfyldte Hovedgrene, i hvilke ingen

Skillevægge findes, og som derfor indbyrdes communicere, og de

fra disse udspringende, men ved Septa afgrændsede Sidegrene.

Desuden omtales en tredie Slags Grene, Udbugtninger af Hoved-

grenene, der næsten lig en Art Sugelapper fortrinsvis skulle tjene

til af Substratet at optage Føde.

S. S15 udtaler Klein den Anskuelse, at Bærerens nederste

udvidede Del maa opfattes som særegen i Modsætning til Bærerens

øvre Parti, og han betegner den „die Fruchttrager-Anlage".
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Coemans beskrev Columella som hvælvet lige fra Begyn-

delsen af, og som dannet under Trykket af „courant crystallin".

Kl. påaviser S. 319, at den oprindelig er flad, og at den først

efterhaanden bliver mere eller mindre kegleformig. De strømmende

Bevægelser, som vise sig i Bæreren, skildres udførligt, og det

fremhæves, at saadanne og ere tilstede i Myceliet.

S. 325 gives en anatomisk Fremstilling af det egentlige Sporo-

carpiums Bygning. Ifølge denne ere Sporerne umiddelbart om-

givne af „die Sporenhtille" (Bref. „Quellschicht"), der er farveløs,

homogen og gelatinøs. Paavirket af Vand buldner den stærkt ud

i sin nedre Del, medens den foroven vedbliver at være tynd.

Yderst findes det egentlige Sporocarpiums sortviolette Membran.

Columella, der hos Coemans baade som „membrane inférieure"

hører det egentlige Sporocarpium til og som „cloison sous-globu-

laire" hører Bæreren til, er efter Kl. dennes øverste, ind i det

egentlige Sporocarpium hvælvede Del, dog saaledes, at „die Sporen-

htille" uafbrudt omgiver Sporemassen.

Coemans „membrane médiane" svarer rimeligvis til Kleins

„Sporenhtille" eller maaske kun til dens nedre Del, og „la mem-

brane interne ou sporochlamyde" maa vel nærmest være den indre

Contour af „Sporenhtille".

S. 328—29 fremstilles Ejaculationen i Overensstemmelse med

Coemans og Todes Opfattelse. Det sjeldnere Tilfælde, at Colu-

mella efter Afkastningen af det egentlige Sporocarpium bliver

uskadt tilbage paa Bæreren, forklares som hidrørende derfra, at

sidstnævnte lige under det egentlige Sporocarpium har udsondret

Vanddraaber, der da fremkalde en IJdbuldning af det nederste Parti

af „Sporenhtille", hvilken atter \ipper det egentlige Sporocarpium

337 omhandles „geformte InhaltskOrper" , som kunne O]

i Bæreren. Her paavises Legemer af oxalsurt Kalk, d

svare til C oh ns søileformede Crystaller og til de

y og Coemans som ufuldkomne Sporer beskrevne Dai

Det er først tredie Gang, at oxalsur Kalk hos Svampe '



paavist i Cellers Indre. Sammen med disse Smaalegemer fandt

Kl. Crystalloider , som ellers ikke tidligere have været kjendte lios

Svampe.

I „Ausnahmsweise Erscheinungen" skildres flere afvigende

Forhold med Hensyn til Væxt og Forgrening.

I andet Afsnit, „Formen des Pilobolus'^, S. 343, søger Kl.

gjennem en Eække Dyrkningsforsøg at bevise, at P. crystallinus

Tode og P. oedipus Mont. ikke ere genetisk adskilte, men ere

2 Former af 1 Art, hvilken han benævner P. crystallinus Kl.

Samtidigt opstilles en ny characteristisk Art P. microsporus Kl.

Kl. henregner ligesom Coemans Slægten Piloholus til Muco-

rinoenies Familie, og han beskriver genus saaledes:

„Mycelium selbst zur Zeit der Fruchtbildung der Querwande

fast ganz entbehrend und diese nur spårlich und vereinzelt an

gewissen Seitenzweigen vorhanden. Am Mycelium ist ein System

von Hauptasten zu unterscheiden , in diesem bilden sich Anschwel-

lungen, die sich mit Inhalt fullen und als Fruchttrager-Anlagen

sich vom iibrigen Mycelium durch ein oder zwei Wande sondem.

Aus den Anlagen wachst der Fruchttritger hervor, dieser besteht

aus einem gestielten, oben blasenfSrmig erweiterten Theil, dem

eigentlichen Trager, und dem schwarzen Sporangium. Im dem-

selben sind eine Menge Sporen von einer farbiosen, unten auf-

quellbaren Sporenhulle imigeben und ausserdem bedeckt von einer

schwarzen Sporangium-Membran. Zur Zeit der Keife sitzt das

Sporangium der Columella nur auf und wird mit derselben in Folge

des Durchreissens des Trilgers fortgeschleudert. Der Inhalt des

Myceliums und des Fruchttrågers zeigt strSmende Bewegung."

Derpaa beskrives de to af ham godlqendte Arter. Under

P. crystallinus Kl. fremstilles 3 Former:

a. P. crystallinus auct. „Spontan auf Pferdemist".

b. P. oedipus auct. ) „Auf Pferdemist durch Aussaat der

c. P. intermedia Coemans. ) Sporen von der Form a."

P. microsporus Kl. „Auf Pferdemist."
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I Anm. S. 361 bemærker Kl.: „Da die Sporen des P. cry-

stallinus im Fruchtsaft einen Mucor geben, wie im Folgenden ge-

zeigt wird, und somit allen zu den Miicorini gebOrenden Pilzen die

Mucorform gemeinsam ist, so dachte icb anfangs, dass es zweck-

massig ware, alle diese Pilze unter Mucor zusammenzufassen."

Denne systematiske Forandring foretages dog ikke; thi, siger

han, „vi kjende endnu ikke de paagjældende Svampeformers hele

Naturhistorie".

Piloholus lader Forf. saaledes foreløbigt danne et eget genus

indenfor Fam. Mucorini.

Angaaende Coemans Lære om Pleomorphie bemærkes S. 362:

„Die Natur der Conidien ist sehr zweifelhaft und fur die andem

Organe ist weder der Zusammenhang mit dem Pilobulus-Mycelium,

noch die Identitat des sie tragenden mit dem letzteren, noch auch

die Zusainmengehorigkeit durch Aussaat-Versuche nachgewiesen
,
ja

nicht einmal wahrscheinlich gemacht, da diese Organe nur den

Standort mit Pilobolus gemein haben."

Dei-paa meddeler Kl, nye Opdagelser, som han mener at have

gjort, nemlig at under visse Forhold PiVoJoZus-Pructiflcation skulde

vexle med ATucor-Fructification og saaledes, at begge staa i gene-

tisk Forbindelse. Hele Bevisførelsen er her meget svag, og hans

Paastande ere ogsaa allerede blevne gjendrevne. I Afhandlingens

Slutning gjøres opmærksom paa, at Coemans's Chlamydosporer

rimeligvis ere identiske med de af Woronin hos Ascobolus pul-

cherrimus opdagede Organer af samme Navn.

Ørsteds „System der Pilze" (deutsche Ausg. von Grise-

bach und Eeinke. 1873). S. 79 beskrives Pilobolus efter Bre-

felds Opfattelse. Fig. til P. crystallinus er nærmest copieret

efter Cohn.

„Eech. sur les Mucorinées" parLeMonnier et vanTieghem

(„Ann. des se. nat. Botanique", S. V, T. XVII, 1873) indeholder

S. 271 0. flg. en Critik af Kleins Lære om Pleomorphien hos

Piloholus, hvilken paavises at bestaa af en Kække Feiltagelser.
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187 4 udgav Brefeld „Untersuch. iiher Alkoholgalirung''

(Sepr. aus den „Verh. der Wiirzburger pliys. med. Gesellschaft",

N. F., Vni Bd.). Efterat have gjennemgaaet Mucor racemosuss

Forhold ved Alkoholgjæringen viser Br., at ogsaa andre Mucor-

Arter kunne optræde som Fermenter, omend i svagere Grad. Der-

paa tilføier han S. 119: „Zu den Mucorinen gehort weiter noch

das Genus Pilobolus, welches in einer seiner Arten, dem Piloholus

Mucedo, der allein den Yersuchen zuganglich ist, mit den Mucor-

Arten tibereinstimmt."

I „Botan. Zeitung", 1875, S. 850, findes Beretningen om en

Meddelelse, som Brefeld i „Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin" har

givet vedrørende Slægten Pilobolus. Han bekræfter heri paa flere

Punkter Kleins Iagttagelser og tilføier selv nye. Som saadanne

kan navnlig nævnes Opdagelsen af Zygosporer hos P. Mucedo Bref.,

hvilken Form han nu antager er den samme som P. anomalus Ces.

Det egentlige Sporocarpium hos denne Art bliver ikke afkastet,

men løftes af ved en Udbuldnen af „Quellschicht"; i Overensstem-

melse hermed strækker den hiliotropiske Bærer sig i høi Grad ved

intercalær Væxt. Zygosporerne fandtes paa Hestegjødning. Samme-

steds optraadte en Form, som Brefeld bestemmer til P. roridus;

dens Bærer er ogsaa meget lang, og det egentlige Sporocarpium afkastes

for det meste heller ikke eller kun med ringe Kraft. I Modsætning til

Klein opfatter han P. crystallinus og P. oedipus som to særskilte

Arter. Han påaviser, hvorledes Udviklingen og Beliggenheden af

„Quellschicht" staa i et nøiagtigt Forhold til den Kraft, hvormed

Ejaculationen foregaaer. Hos P. oedipuf har „Quellschicht" mindst

Mægtighed, men den strækker sig her næsten op til Issen af det

egentlige Sporocarpium og betegnes derfor af Klein som „Sporen-

hiille"; i Overensstemmelse hermed er Udslyngningen kraftigst hos

denne Art. Den nævnte Dannelse er hos det andet Yderpunkt,

P. anomalus, hvor ingen Ejaculation finder Sted, indskrænket til

det egentlige Sporocarpium« Insertionssted, men optræder her med

stor Mægtighed.



Hvis vi med Coemans og Brefeld opfatte P. oedipus som

en særskilt Art, saa vil Slægten paa Videnskabens nuværende

Standpunkt komme til at indbefatte 5, hvilke alle ere nævnte i

det Foregaaende. De ere med Undtagelse af P. oedipus knyttede

til Grjødning. P. crystallinus, P. microsporus og P. roridus ere hidtil

kun fundne paa Excrementer af Mammalia, P. anomalus tillige paa

Skam af Gjæs (se denne Afhandlings 2den Del). P. microsporus

er endnu kun iagttagen i Tydskland og kun paa Hestegjødning.

Med Hensyn til P. anomalus og P. roridus ere, som forangaaende

Literaturoversigt viser, Angivelserne usikkre. P. crystallinus har

man fimdet paa de fleste Pattedyrs Excrementer og i alle de Lande,

hvor Mycologien er bleven dreven med nogen Iver.

Følgende Former fandt jeg her i Landet:

P crystallinus Tode.

I stort Antal paa gammel Hundegjødning (Kallebodstrand ved

Kjøbenhavn) N'ovbr. og paa Svinegjødning (Eibe) Decbr. 74. I For-

aaret 75 og Somrene 74 og 75 fandt jeg den almindelig paa

næsten al Slags Pattedyrgjødning fra Sjælland og Jylland.

Var. intermedia Coem.

Talrig paa frisk Kævegjødning (Kudersdal, Sjællaud) Mai 74.

Foruden disse iagttog jeg en tre die Form, som med Hen-

syn til Sporerne slutter sig til P. microsporus Kl. , men forøvrigt

til P. crystallinus Tode. De vare nemlig aflangt ovale, ofte uregel-

mæssige, undertiden næsten runde-, klare, farveløse eller svagt gul-

ladne, 5—7V2ju lange, 3—4V2/^ tykke. I en Bærer var der Le-

gemer af oxalsur Kalk og enkelte Crystalloider.

Jeg fandt den kun i et ringe Antal og. paa temmelig frisk

Gedegjødning (Holsteinborg, Sjælland) Juni 74.

1 Tode.

I Fries's „Systema mycol." voL III, 1832, S. 299—307

findes den forangangne Literatur anført og de indtil da kjendte
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Arter beskrevne. Genus "betegnes saaledes: „Stipes solidus con-

tiguus terminatus capitulo gelatinoso-fluxili involvente sporidia,

demum nuda. Capitulum facile deciduum."

Følgende Gjødningsformer beskrives:

1) St. villosum (BuU.) Merat. „Ad fimum Cervorum".

St. enjthrocephalum Dittm. „In fimetis autumno". Begge efter

Figurer. Sidstnævnte angives hos Eabenhorst at voxe paa

Fuglegjødning.

I samme Værks vol. II, S. 157 beskrives:

1) Pez. (HelotiumJ fimetaria {Vqx^.)1^t. == Leotia fimetariaYeYS.

Obs. Herunder b, americanum, majus, Schwein. Der tilføies: „Per-

subgloboso, qvæ vero forsan potius Stilbi spec. Ad fimum vacci-

num pluviis maceratum sero autumno. h, in fimo Catorum (v.v.a.)".

Denne Form hører sikkert ifølge hele sin Bygning ind under

Todes gamle Slægt Stilbum, saaledes som ogsaa Berkeley og

Bro om e mene, og der foreligger intet Bevis for, at den bør hen-

regnes under Peziza.

Sturm: „Deutschland's Flora", 3 Abth., IH, 1837. S. 67,

Tab. 29 fremstilles en Stilbum under Navnet Ciliciopodium viola-

ceum Cord. „Auf Hundekoth". Denne Form er maaske kun en

Afændring af St. erythrocephalum Ditm.

I C ord a' s „Icones Fungorum", T. I, 1837, S. 20 og T. IL

1838, S. 16 ere Slægtscharactereme ændrede. Der beskrives flere

nye Arter, men ingen Gjødningsformer.

St. ostracogenum Cd. er jeg meget tilbøielig til at antage for

at være identisk med den for nogle faa Aar siden opdagede, mær-

kelige Dictyostelium mucoroides Bref. En Betragtning af C or da s

Fig. Tab. XI, F. 71 viser nemlig, at saavel Habitusbilledet som

Stilkens Pseudoparenchyra stemme fuldstændig overens med neppe

fuldmodne Exemplarer af den ovennævnte Myxomycet.

Samme Værks T. HI, 1839, S. 13 forandres paany Slægts-

charactereme:



apice clavatus vel capitatus, strato mucoso

sporidiorum tectus. Sporæ continuæ, libere-enatæ, eonglutinatæ".

I T. V., 1842, p. 15 føies følgende Bestemmelse til den oven-

for givne Beskrivelse af Sporerne:

„Episporio tenuissimo vix conspicuo, nucleo firmo, pleno vel

Gjødningsformer beskrives hverken i dette eller i det foran

nævnte Bind.

Eabenhorst: „DeutschlandsKryptog.", I,Pilze 1844. S. 120

betegnes Slægtscharactererne saaledes: „Stiel einfach, aufrecht,

dicht, an der Spitze keulen-oder kopffSrmig verdickt und daselbst

von einer schleimigen Sporenschicht bedeckt".

Som Pattedyrgjødningsformer beskrives:

Vj.SL villosum (BuU) Mr. „An Koth von Kehen". Og de

to tvivlsomme: St. lejopus og St. eqvinum; den første af disse er

synonym med Hydrophora Mycerdæ, hvilken atter af nyere My-

cologer betragtes som en Form af Mucor racemosus Pres. Den

anden er den samme, der af Tode beskrives og afbildes som As-

cophora Stilbum; den hører ligeledes til Slægten Mucor.

S. 343 fremstilles under Navnene Fez. fimetaria og Fez. clavi-

cularis to Former af 2) St. jimetarium. Den første fandtes paa

Ko-, den anden paa Haregjødning. S. 124 beskrives Corda's

ovenfor omtalte Ciliciopodium violaceum. „Auf Hundekoth".

Fries opregner i „Summa vegetab. Scandinav.", II, 1849,

S. 469 o. flg., en Del Arter, men ingen Pattedyrgjødningsformer.

Genus beskrives saaledes: „Stroma stipitiforme , capitatum absqve

floccis; sporis muco involutis".

S. 355 omtaler han Fundet af Helotium jimetarium, Pers.

I „Handb. der allgem. Mycologie" von Bo norden 1851, S.

137 characteriseres Slægten paa følgende Maade: „Hyphen zu

einem Stiel vereinigt, nach oben treten sie kopf-oder becherférmig

und an ihren Enden etwas anschwellend auseinander und tragen an

durch Schleim
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vereinigte Sporen. Das Kopfchen bildet zuerst einen durchsiclitigen

Tropfen, welcher sicli trtibt, abfållt oder pulverig wird".

Der gives en Fortegnelse over de Former i „Icon. Fungoruni"

som efter Bo nor de ns Mening kunne regnes for ægte Stilbum-Avier,

og han fremhæver, at Corda ofte forvexler Slægterne Stilbum,

rerkonia og Hyalopus med hverandre ; en lignende Feiltagelse an-

tydes ligeoverfor Fries og Wallroth.

Berkeley: „Outlines of British Fungology", 1860. S. 339

heskrises Slægten: „Stem firm, elongated. Head nearly globose.

Si)ores minute or elongated, involved in gluten".

Der omhandles kun een Pattedyrgjødningsform : 1) St. fime-

tarium B. & Br. „On dung. {Helotium fimetarium P.)*'.

Tulasne omtaler i „Carpologien", I, 1861, S. 129 de af

Otth paa Rhizoviorpha subcorticalis opdagede smaa, børsteligneude,

sorte Grene, hvilke i Spidsen ere udstyrede med Fructification, der

ligner den, som findes hos Stilbum eller Graphium, og mener lige-

som Otth og Bail, at de staa i genetisk Forbindelse med Ehizo-

morphaen. Dette drages imidlertid med Rette i Tvivl af de Bar

y

(Morphol. und Physiologie der Pilze", S. 27).

I „Carpologiens", HI, 1865, S. 99 o. flg., fremstilles flere

Stilba som Conidieorganer til Sphærostilbe. Der siges her: „Qvo

rite et certe spectent Stilba illa læte picta, qvæ Mucorum more in

fimetis et corporibus putridis habitant, nondum cognovimus ; ad na-

turam Sphærostilbarum duplicem, hine scilicet conidiophoram, illiuc

et ascophoram, saltem si attendas, plane judicabis hæc sic dicta

Stilba, qvale St. erythrocephalum Dittm. minime esse fungos per-

fectos et autonomes, ut vulgo æstimantur. Cæterum palam est

veram plurimorum fungillorum stilbiformium naturam mycologicis

hactenus latuisse".

De Bary udtaler sig i lignende Retning 1. c. S. 27 og S. 195,

ligeledes Tulasne 1. c. I, S. 130 Anm.

„Abhandlungen aus demGebiete der Mykologie\

^ Plads at være uudtM-



Familien Stilbini, Ordenen Mycetini. Følgende Cliaracteristik er

vedføiet: „Sporis ovatis muco involutis. Syn. Ciliciopodium Corda".

Kickx: „Flore cryptogamique des Flandres", 1867. S. 313

characteriseres Slægten saaledes : „ Stilbum Tul. Strome stipitiforme,

filamenteux, simple, portant a sa base renflée des périthéces glo-

buleux, membraneux, a théques en massue, allongées ou obovales,

å spores oblongues, uniseptées; tenniné au sommet par un capitule

conidifére, gélatineux-fluxile".

Om den ene af de to Arter, som beskrives, siger Forfatteren,

at den var uden Perithecier, og om den anden bemærker han:

„Périthéces inconnus".

Han har altsaa ikke selv iagttaget Pleomorphien.

S. 498 beskrives Stilbum jimetarium under Navnet Helotium

fimetarium. „Sur les crottins des brebis".

„Florule du Finistére" par Crouan 1867. S. 15 beskrives

to Arter, som ere knyttede til Excrementer af Pattedyr, nemlig:

1) St. glaucocephalum Cm. „Sur une crotte de renard".

2) St. aureum Cm. „Sur une crotte de mulot".

Fuckel: „Symbolæ mycol." („Jahrb. des Nassauisch. Vereius

fiir Naturk.'S 1869—70). S. 365 o. flg. omhandles flere Arter,

hvoriblandt:

1) St. villosum Merat. „Auf faulem Koth der Fiichse'-.

S. 313: 2) Helotium fimetarium Pers. „An fauletu Koth von

Hasen, Eehen und Kiihen. Den schlauchtragenden Pilz håbe ich

noch nicht gesehen; da sich aber schon ein Hymenium gebildet,

so zweifle ich nicht, dass spdter darauf die Schlauche erscheinen

werden".

Der er altsaa ligesaa lidt her som andensteds i Literaturen

givet Bens for, at denne Form bør henregnes til Discomyceterae,

og den maa derfor indtil videre indtage den Plads, som Berkeley

og Bro orne have anvist den. — Udhævelserne i det ovenfor med-

delte Citat har jeg selv foretaget.
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„allen moglichen in Zersetznng begriffenen Substanzen". Selv-

samme Art er, som ovenfor meddelt, ligeledes St lejopus Ebrb.

Danmarks Bidrag er opført efter mine egne Iagttagelser; de

øvrige Landes efter de i det Foregaaende omhandlede Skrifter. —
St. fimetarium (Pers.) B. & Br.

I stort Antal paa Faaregjødning (Slotsbanken vod Eibe) Aug.

74; nogle faa paa Krondyrgjødning, der var samlet i Dyrehaven

ved Kjøbenhavn, og som i nogen Tid havde ligget i Hi-. Prof.

botan. Didrichsens Have, Octbr. 75.

De Exemplarer, der fandtes paa Gjødningens nedadvendte Side,

og som derfor i meget ringe Grad bleve paavirkede af Lyset,

AgaricBS Fr.

I.

Denne Slægts Historie findes i Korthed fremstillet i ,.Syst.

mycolog.", I, 1821, S. 8 og 9. I dette berømxe Værk inddeles

Genus i flere tribus, og disse indordnes atter under Serier. Som

Hoyedcharacter benyttes Sporernes Farve; underordnede dog be-

tydningsfulde Kjendetegn hentes fra Lamellerne, Velum, Stipes o. s. v.

Fries betegner ikke uden Grund denne Slægt som „vastis-

simum in tota re herbaria", og om Familien siger han et andet

Sted: „:!fullum typum, vix qvidem Synantherearum , in toto vegc-

tabilium orbe in tot diversissimis fonnis repetiit natura".

Med megen Forkjærlighed har den store Botaniker kastet sig

'-ver disse Svampes Systematik og Biologie, og der har neppe levet

nogen anden, der saaledes som han magtede at optage Arven

efter Persoon. Hans Forskninger i nævnte Eetning strække sig

nu snart ud over en Menneskealder. Denne lange Tid er vel ikke

udelukkende bleven anvendt til Studiet af Agaricineeme , men en

ikke ringe Del deraf, og ligesom han selv med stor Kjærlighcd

har fordybet sig i disse Formers Naturhistorie, saaledes betragtes

ogsaa hans Skrifter derover som nogle af de betydningsfuldeste

iblandt alle hans Værker.



I Slutningen af Aaret 1874 udsendte han anden Udgave af

„Epicr. System. Myc.''. Denne Bog fremstiller i en Sum al vor

systematiske Viden om Europas Hymenomyceter , og at Forfatteren

selv er den, som siden Bulliard's og Persoon's Bortgang liar

givet de allerfleste og vægtigste Bidrag, det behøver jeg vist ikke

at meddele.

Den systematiske Bygning er i Hovedsagen lier den samme

som i „Systema mycologicum", I. Af de Forbedringer, hvilke dog

ere indførte (saavel i 1ste som i 2den Udgave), maa paa dette

Sted fomemlig nævnes den, at Coprinus og Bolhitius ere udskilte

som særegne G-enera.

I nævnte Værks „Editio altera", S. 17, characteriseres Slægten

Agaricus saaledes:

„Lamellæ membranaceæ, scissiles, acie acutæ, persistentes,

trama subfioccosa cum hymenophoro infero concretæ. Velum varium,

at universale haud araneosum. Sporæ e sporophoris secedentes,

delabentes, hine lamellæ non cinnamomeo-pulverulentæ ut in Corti-

nariis. Fungi carnosi 1. membranacei, putrescentes nec exsiceati

Skjøndt Fries med megen Omhu har gjennemgaaet Litei-a-

turen, saa har han desuagtet paa et Punkt ikke taget tilbørligt

Hensyn til de Forfattere, som. han citerer. Jeg tænker her paa

Angivelsen af Voxestedet. Saaledes ni det navnlig sees ved at

sammenligne „Epicr." i nævnte Eetning med Berkeley, Cooke,

Paul et et Léveillé o. s. v., at en stor Del af de Arter, der

betegnes som knyttede til Gjødning, i Virkeligheden ogsaa fore-

komme paa andet Substrat, og at vi, selv om Udtrykkene „duug",

„fimus'S „stercus", „merda" etc. opfattes som betydende Excre-

menter af Mammalia, for Øieblikket kun kunne betragte følgende

som Pattedyrgjødningsformer:

S. 47. „Tricholoma. Leucospori. Velum obsoletum vel

tantum floccosum fibrillosumve margini pilei adhærens. Stipes car-

nosus, haud corticatus. HjTnenophorum cum stipite contiguum, la-
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mellis postice sinuatis, Omnes terrestres (subsimiles arborei inter

Pleiirotos qværendi), camosi, numqvam obconici 1. vere umbilicati",

S. 56. 1) Ag. (Trich.) imviundus Berkl. Skjøndt Berkeley

fandt denne Art paa Faaregjødning , skriver Fries dog: „Locis

graminosis Angliæ",

S. 266. „Galera. Velum nuUum 1. fibrillosum. Stipes sub-

cartilagineus , cum hymeuophoro contiguus, tubulosus (tubulo sub-

cavo). Pilens plus minus membranaceus, e conico 1. ovali expansus,

striatus, margine primitus recto, stipiti appresso. Lamellæ haud

decurrentes".

S. 268. 2) Ag. (Gal.) ovalis Fr. „In fimetosis".

S. 283. „Stropharia. Hymenophorum cum stipite conti-

guimi. Velum annulatum. Lamellæ plus minus adnatæ".

S. 286. 3) Ag. (Stroph.J merdarius Fr. „In merda exsiccata".

4) - — mammillatus Kalcbbr. „Li fimo

: (Schum.) Fr. „In ster-

? (Batsch) Fr. „In fimo".

S. 304. „Psatbyra. Yelum nullum 1. tantum universale,

floccoso - fibrillosum. Stipes subcartilagineus, tubuloso - fistulosus,

politus, fragilis. Pileus conicus 1. campanulatus , membranaceus,

margine primitus recto stipiti adpresso. Lamellæ purpurascentes 1.

fuscescentes. Graciles, fragiles, hygrophani".

S. 305. 7) Ag. (Psath.) suhliqvescens (Schum.) Fr. .,In

fimetosis".

S. 309. „Panæolus. Velum contextum, sæpe deficiens.

Stipes politus, firmulus. Pileus camosulus, exstrius, margine ex-

cedente. Lamellæ in coni fundum adscendentes, „„papilionaceæ""

i. e. variegatæ, jove sicco juniores passim subgilvæ. Vulgo fimi-

colæ".

S. 310. 8) Ag. fPan.J separatus (L.) Fr. „In fimo".

9) . _ retirugis Fr. „In fimo cemno".

S. 311. 10) - — remotus (Schæf.) Fr. „In fimetis".



230

S. 313. „Psathjrella. Yelum liaud

spicuum. Pileus membranaceus, striatus, margine haud axcedeute.

Lamellæ æqvaliter nigro-fuliginosæ, non yariegatæ nec fuscescentes

1. pui-purascentes. Tota facie Psathyræ. Sporæ in fnndo albo

nigræ, sed nnius alteriusve supra fundum nigrum leviter fusce-

S. 316. 11) Ag. fPsath.J suUilis Fr. „In fimo oduo , ca-

prino etc".

Den engelske Mjcolog Berkeley har i en Eække Afliand-

linger beskrevet en stor Mængde Arter fra de andre Verdensdele;

men ingen nye Gjødningsformer. Han er mi ifølge Fries's Op-

fordring beskjeftiget med at samle de mange spredte Beskrivelser

I „Moi-phol. und Physiol. der Pilze" bar De Bary sammen-

stillet og forøget de Bidrag til ^(7«r/cMs-Arternes Moi-pbologie og

Physiologie, hvilke vare givne indtil Aaret 1865; Bogen udkom

først i det paafølgende Aar. Da den intet Specialregister inde-

holder, saa angives her de enkelte Sider, hvor Slægten Ågaricus

fornemlig omhandles: S. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 54, 57, 58,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 111, 112,

113, 114, 115, 123, 137, 138, 170, 171, 172, 189, 190, 191,

192, 228, 229, 230.

Bagefter hvert Hovedafsnit findes Litteraturoversigt.

De morphol. physiol. Arbeider, som i nævnte Ketning erc ud-

givne siden 1865, ere i Indhold mindre vigtige og have intet di-

recte Hensyn til den Opgave, der er bleven mig given, derfor

blive de her forbigaaede.

Efter JSredskrivningen af Ovenstaaende læste jeg Eidam s

Afhandling: „Zur Kenntniss der Befmchtung bei den Agaricus-

Arten'- i „Botan. Zeitung", 1ste og 8de Octbr. 1875, Tafel VIII.

Da dette Arbeide omhandler et af :ffutidens mest brændende,

niycologiske Spørgsmaal og et Spørgsmaal, som for os Danske maa
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have særlig Interesse paa Grund af Prof. Ørsted 's forudgano-ne

Undersøgelser i nævnte Retning, saa vil jeg forsøge at meddele

Hovedindholdet deraf.

Eidam udsaaede Sporerne af Ag. coprophilus Bull. i en

Gjødningsdecoct, og efter 18—20 Timers Forløb begyndte de alle-

rede at spire. Der opstaaer derved et grenet primært Mvcelinm,

som i Begyndelsen er uden Skillevægge; efterhaanden fremkommer

der Vacuoler i dettes Protoplasmaindhold, og samtidig dermed be-

gynde ogsaa Skillevæggene at vise sig. Allerede efter 3 Dages

Forløb erkjender man, hvorledes Mycelietraadenes Ender svulme

op, og at der herfra opstaaer traadformede Udposninger, som snai-t

rulle sig spiralformigt sammen; de danne tilsidst hele Nøgler og

afsnøres ved Tverskillevægge i talrige Smf^aceller, hvilke ere farve-

løse, meget smaa, ofte dobbelt saa lange som brede, lige eller

svagt krummede; de indeholde tæt, finkornet Protoplasma, og det

lykkedes ingensinde at bringe dem til at spire.

Eidam betragter dem som virkelige Spermatier i den Betyd-

ning, hvori Ee'ess tager Ordet; den sidstnævnte Forskers Arbeide

over samme Gjenstand omhandles i det Følgende under Slægten

Coprinus.

Ikke alle i Gjødningsdecocten udsaaede Sporer spirede paa

samme Tid; dette gjorde sig især gjeldende i nogle Culturer, hvor

der først i et Tidsrum af 4 Dage havde udviklet sig nogle meget

korte, langsomt voxende Spiretraade. Disse vare udfyldte med tæt

Protoplasma og grenede sig strax efter deres Fremtræden af Sporen.

Senere bleve de meget brede, idet de tillige antoge et lappet Ud-

seende. De fleste af disse Dannelser foriængede sig til primære

Mycelietraade ; enkelte antoge derimod kolbeformig Skikkelse, bleve

forsynede med en eller tiere Indsnøringer og udstjTede med svagt

gulladen, „schillemdem" Plasma. Fra deres Isse fremtraadte en

kort, vortedannet Udposning.

Eidam udsaaede nogle Spenuaticr omkring disse Dannelser og

iagttog da kort Tid efter, at sidstnæ\Tite ikke blot tiltoge i Stør-
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relse, men at de tillige udskøde en Mængde Udposninger til alle

Sider, saa at det Hele fik en vis Lighed med en Morgenstjerne.

Først senere, efterat de talrige Udposninger havde forlænget sig

til Hvpher, bleve enkelte af samme afgrændsede fra den fælleds

Modercelle. Den morgenstjerneformede Celle er E i dam tilbøielig til

at opfatte som Carpogonium, thi dels ligner den den af van Tieg-

hem som saadan beskrevne, og dels udviklede den sig, som det

synes, først under Spennatiernes Indvirkning; desuden har den et

fra Mycelium forskjelligt Udseende.

De» ovenfor efter Tries meddelte Characteristik af Slægten

og dens Underafdelinger benyttes her.

De fleste Arter leve paa raadne Plantedele, i Græsmarker og

paa gamle Træstammer, kun 12 kunne siges at være knyttede til

Excrementer af Pattedyr. Iblandt disse findes atter de fleste paa

Ko- og Hestegjødning.

Gjødningsformeme ere hyppigst i den fugtige For- og Efter-

aarstid, men kunne ogsaa forekomme paa Eegnveirsdage om Som-

meren, sjeldnere om Vinteren. Den almindeligste er Ag. (Stro-

pharia) semiglohatus (Batsch) Fr.

Ag. (StrophariaJ mammillatus Klbr. er derimod kun funden

„in fimo eqvino per pascua Sclavoniæ".

Af de øvrige ere følgende iagttagne:

Ag. (TricholomaJ immundus.

— (GaleraJ ovalis.

— (Stropharia) merdarius.

1) Ag. (GaleraJ ovi

2) — (Stropharia)

3) ~ -
4) — — ' semiglohatus

5) — (Panæolus) separatus.

6) — — retirugis. 6) — (Panæolus) separatus.

7) — (Psathrjrella) suhtilis. 7) — — retirugis.



ITydskland: 5) Ag. (Panæolus) separatus.

1) Ag. (StrophariaJ stercorarius. 6) — (Psathyrella) suhtilis.

3) — (Psathyra) subliqvescens. i) Ag. (StrophariaJ stercorarius.

4) — (Panæolus) separatus. 2) — — semiglohatus.

(Psathyrella) suhtilis.

1) Ag. (StrophariaJ semiglohatus.

I Finistére, Jura og les 1) Ag. (Stropharia) merdarius.

Vosges. 2) - - stercorarius.

1) Ag. (Galera) ovalis. 3) — — semiglohatus.

2) — (Stropharia) merdarius. 4) — (Psathyra) suhliqvescens.

3) — — stercorarius. 5) — (Panæolus) separatus.

4) — — semiglohatus. 6) -— (Psathyrella) nov. spec.

Sveriges Bidrag er opført efter „Monogr. H^Tnen. Suec";

de britiske Øers efter Cooke's „Handbook" I, Bolton's

Billedværk og de i denne Tid udkommende „Mjcol. Illustrations";

Tydsklands efter Rabenborst's „Krypt. Flora" I, Schæffers

og Batsche 's Billedværker; Finistéres, Juras og Vogesernes

efter „Florule du Fin." og efter Quélet's „Les Champignons";

Australiens efter Buchanau's „Notes on tbe flora of the pro-

vince of Wellington" og efter Lothar Becker's Meddelelser i

„Sitz. der Botan. Sect. der Schles. Gesellsch f. vaterlånd. Cultur",

1874; Nordamerikas efter Cooke's „Handbook" I; Danmarks

efter Schumacher's „Enumeratio" H, „Fl. Dan." og mine egne

Iagttagelser. Ag. (Psathyra) subliqvescens er i vort Land kun

funden af Schumacher. —
Ag. (Stropharia) merdarius Fr. Nogle faa paa gammel

Hestegjødning (Amager) Juni 75.

Ag. (Stropharia) stercorarius (Schum.) Fr. I stort Antal paa

gjødningblandet Jord (Kjøbenhavns Omegn) Juni 75.

Ag. (Stropharia) semiglohatus (Batsch) Fr. Hyppig paa He-

stegjødning (Amager; Holte paa Sjælland) Mai, Octbr. 75.



Ag. fPcmæolusJ separatus (L.) Fr. Talrig paa gammel Ko-

gjødning (Kallebodstrand ved Kjøbenliavu, Amager) Sept. Octbr. 75.

Ag. (Psathyrella) nov. spec. Nogle faa paa gammel Heste-

gjøduing (Dyrehaven ved Kjøbenhavn) Juni 75. — Eu systematisk

Beskrivelse vil jeg opsætte, indtil jeg paany finder den.

I.

Denne Slægt er først opstillet som et selvstændigt Genus i

„Epicr.", 1ste Udg., S. 241. I samme Værks 2den Udg., 1874,

S. 320, characteriseres det saaledes: „Hjmenopliorum a stipite

discretum. Lamellæ membranaceæ, piimitus stipato - cobærentes,

scissiles, dein in laticem nigram diffluentes. Trama obsoleta.

Sporæ ovales, læves, nigræ. — Sectionis Copriui pars Pers. Syn."

I det foregaaende Afsnit gjorde jeg opmærksom paa, at Fries

ikke altid har taget Hensyn til Forfatternes Angivelser vedrørende

Ai-ternes Forekomst; det samme gjælder ogsaa ber. Ved at sam-

menholde „Epicr." 2den TJdg. med de øvrige Skrifter i nævnte

Eetning-, vil man se, at kun følgende deri beskrevne Coprmus-

Arter med nogen Sandsynlighed kunne antages at være knyttede

til Pattedyrexcrementer; Udtrykkene „dung, Mist, fimus, stercus,

merda" o. s. v. ere da tilmed her ligesom under Agarkus opfattede

som betegnende nævnte Substrat:

1) C. clavatus (Batt.) Fr. „Locis fimetosis". 2) C. stenoco-

leus (Lindbl.) Fr. „Ad terram fimetosam". 3) C. sterquilinus Fr.

,Ju fimo vaccine". 4) G. ohlectus (Bolt.) Fr. „In fimetis". 5) C
niveus (Pers.) Fr. „In fimo, præcipue eqvino". 6) C. cydodes Fr.

„In fimo eqvino". 7) C. Hendersonii Berkl. „In fimo". 8) C
macrocephalus Berkl. „In fimo". 9) C. nycthemerus Fr. „Ad

terram fimetosam". 10) C. coopertiis Fr. „Ad fimum". H) G-

ephemerus (Bull.) Fr. „In cultis, ad vias, aliaqve loca stercorata".

Om Copr. niveus siger Paulet i sit BiUedværk S. 71: „Sur

les fumlers et dans les jardins". Jeg maa dog, naar jeg sammen-



holder mine egne Iagttagelser med de øvrige Forfatteres, opfatte

denne Art som en Patted}Tg;jødningsform.

I Berkeley 's foran omtalte Afliandlinger findes enkelte af

de lier nævnte Copriner beskrevne, men ingen nye.

De denne Slægt vedrørende morphologiske og physiologiske

Bidrag, som vare givne indtil 1865, har de Bary sammenstillet

og forøget med nye i sin under Slægten Agaricus citerede Bog.

De Sider, hvor Coprineme fomemlig omhandles ere: S. 14, 16,

ao, 32, 33, 35, 38, 40, 67, 68, 69, 73, 112, 113, 134, 170,

171, 172, 190, 191.

Til hvert Hovedafsnit er der knyttet en Literaturoversigt.

186 6 udgav Bostrup sin Afhandling .,0m Dyrkningsforsøg

med Sclerotier'- („Botan. Tidsskrift'-, l^to B.). Her skal kortelig

gjenuemgaaf^s, hvad der herettes om ^ScInrutium .itn-corarium DC.

S. 208- 210, Tab. III. Fig. 1—6.

I Xovbr. og ])ecbr. 1864 fandt B. en 3Iængde Sclerotier i

Kogjødning paa Klinghtrup Mark \ed Skaarup pr. Svendborg, hvilke

han uden ntvrmere Drøftelse betegner med ovenstaaende N'avn, o'^

livurtil han knytter følgende Beskrivelse:

„Den i.Sclerotium) vexlede fra et Peberkorns til en Hasselnøds

^størrelse, ligesom ogsaa Formen var meget forskjellig, ægformet,

liinefonuet oUer }.uklet; ind\endig \ar den hvid, udvendig forst

Til <'r ,if s.-lurntienie udskudt a >j. .mearpie-mlæg. h\ilket 31te

-l'eis. ..Di'ii 2 Ide April var der nemlig paa Sclerotierne fremkommen

tiere ærte.^tore, h\ide Vorter, af h\ilke der allerede 3—4 Dage

tommehøi. 1—1' o'" tyk. hul, ^iieh\id Hltt-t Stok. og en klokke-

formet Hat, tæt beklædt med en li vid Uld, der let faldt af og

fi-embød en askegraa, fintfuret Hat med en lille brun Isse." —



„Et enkelt Exemplar af denne Coprinm opnaaede en usædvanlig

Størrelse (Tab. III, Fig. 6) og overgik betydeligt dem, jeg har

truffet i den frie Natur, af denne ikke sjeldne Art; den fik nemlig

en 4Va" lang, spiralvreden Stok, og uagtet dens overordentlig svage

Bygning, havde den dog^Magt til at forskyde en Glasplade, som

dækkede Glasset, hvoiTed det lykkedes den at hæve sin i

Saaledes beskriver E. ; Udhævelsen er dog foretagen af mig,

og dens Betydning vil ' senere blive dragen frem. I Slutningen

af sin Meddelelse anfører Forf., at Léveillé beretter, at Scle-

rotium stercorarium i Septbr. og Octbr. udvikler Ag. stercorarius

Bull. , og tilfder: „Det synes altsaa, at i det mindste tvende

Coprini ere forsynede med Sclerotier." Og det sees ikke, at

Forf. selv nærer nogen Tvivl om sin Bestemmelse af de paagjel-

Halliers Afhandling i „Botan. Zeitung" 1866 synes at have

været ligesaa dunkel for E., som den er det for mig.

Cornu: „ObseiT, sur le développement de VAgaricus (Co-

prinus) stercorarius Bull. et de son Sclérote {Sclerotium stercorariumy''

(„BuUet. de la societé botanique de France", T. XIX, 1872).

C. udsaaede Sporer af Piloholus crystallinus paa Kaningjødning

i Begyndelsen af Decbr.; 5—6 Dage derefter traadte der smaa

hvidfiltede Punkter frem, hvilke tiltoge i Størrelse, og bleve saa

store som Peberkorn eller noget mindre; tilsidst fik de en sort

Overflade, og den hvide Filt forsvandt. I Begyndelsen af Febr.

bleve 12 af de saaledes udviklede Sclerotier hensatte paa fugtig

Lyngjord under en Glasklokke. Fugtigheden blev stadigt vedlige-

holdt. I Løbet af 3 eller 4 Dage traadte der nogle hvide

Pletter frem paa Overfladen af et af dom, hvilke efter en Maaneds

Forløb viste sig som Sporocarpier af en lille Coprinus. Denne

er C. tilbøielig til at bestemme som Ag. stercorarius Bull. og

Sderotiet som Scl stercorarium DC. Ifølge den Beskrivelse, som

han giver af begge, har han ogsaa ganske sikkert Eet heri.



Fra det samme Sclerotium udviklede der sig efter en Maaneds

Forløb en anden Coprinus og derpaa en tredie, naturligvis af

samme Art som den førstnævnte. Ogsaa de øvrige Sclerotier ud-

sendte saadanne Sporocai-pier.

C. udsaaede derpaa Sporerne af denne Coprinus paa et lig-

nende Substrat (Kaningjødning) ; men da Kan-et, hvori Culturen

blev foretagen, den Gang var ufuldstændigt lukket, saa gik en Del

af Vandet bort, og to store Sclerotier viste sig nu, omtrent en

Maaned efter Udsaaningen. Han mener at have iagttaget, at Copr.

i de allerfleste Tilfælde udviklede sig af Sclerotium, hvilket dog

ofte kunde være meget lille og findes dybt nede, især paa den

Side af Substratet, der var i Berøring med Karret.

Af sine Experimenter uddrager C. følgende Slutning: Sclero-

tieme have ikke Trang til Luft eller Lys for yderligere at udvikle

sig. Idet de især udvikle sig paa Ovei-fladen, synes de at an-

tyde, at de, efterat have optaget al, den nødvendige Næringssubstans

til de senere kommende Copriners Udvikling, da søge at isolere

sig fra et Medium, der er blevet dem næsten unyttigt, og fra

hvilket de kun optage Fugtighed. Det fremhæves, at Coprirxus

behøver en hel Maaned til sin Udvikling af Sclerotium, i Mod-

sætning til den Anskuelse, at Udviklingen foregaaer overordentligt

hurtigt.

Schneider: „tJber das sterile Mycelgebilde Ozonium Link

und dessen Zusammenhang mit Coprmw*-Arten" („49 Jahresber. d.

Schles. Gesellsch." 1872).

Schn. beretter, at han i Fobr. 71 modtog Ozonium auricomiun

Link (G re vi Ile 's „Scot. crj^i. Flora", Vol. V, Tab. 260) fra en

Bjælke i en meget fugtig Bondestue i Ungarn. I Slutningen af

-Marts erholdt han sammestedsfra en Coprinus, som var udvoxet fra

(honiums rødgule Væv. Coemans meddeler i .,Spicil. mycol."

>-'r. 2 (1862) at have fundet Copr. stercorarius paa Ozonium auri-

<rn,ium: men Schn. er mere tilboielig til af henføre Exemplarerne

fra Ungani til Copr. deliqvescens (Bull.) Fr. Om Beviser for en



tilijtcdcværciide genetisk Forbiiulelse imellem den nævnte Ozonhon

og (ic paagjeldende Copriner er her endnu mindre Tale end Ims

Hol 11 by: „Zm- Kryptog. Flom von Ns. Podhrad'- r„OstejT.

Botan. Zoit.". 1874). II. fandt i en fugti- Bondestue paa Bøge-

bjælker Ozojiiuin (wrk'onnint Liuk. . !i\oitVa der i 3Iarts udvoxedc

en Mæugdi^ Aynrkus (n-/:qn'scens Biill.

lloess: „L'eber don Befruclitungs\uigang bei don Basidio-

myceten. Programm. 187-").

Dette Skrift indoholder en foreløbig Meddehdse om nogle Vn-

der.sogel.ser i nævnte Ketning. Iivilk.' Jl. anstillede fra Begyndels.'ii

af Aarot 1874 til dets Slutning; men som endnu ikke ere af-

sluttede. Her meddele- Hovedindholdet. R. experimeuterte for-

trinsvis med Cupr. sfarcorarius BuU, Tab. 542 m.

Naar denne Form cptræder spontant paa Hestegjødning . saa

vil dens Sporociirpium i Eeglen v<ure modent 11 Dage efter Gjød-

uingens Udtømmelse. Ved forhoiet Tempt-i-atur og Fugtighed ere 8

Dage tilstrækkelisi-e . i torre og kjoli-o Culturer kræves derimod

18- 20. Cup,: ephnn,-rv, udviklede sig først efter 24 Dages

Forløb. (Om IJ. mener spontant olh;- i Cultur sees ikke).

Crjodning.sdecoct, deh paa ^nula . kimfrit udkosite Hestegjødniugs-

-,t\kker.

Sporerne spirede hverken i Wind ellur paa tt-mligt tør Gjød-

ning, ikkeheller naar de laa h.>b. \i.. tæt \ed h^Tandre. I frisk

Gjødniug og Gjodning.sdecoet indtra.i'lt.' d. rinuui Spliin-L-n ifter faa

SjiMi-ens dobbelte Brede og endilii^-t iidvoxer til en cylindrisk .Spire-



Sporen er udsaaet, rciser der sig lodret talrige Sidegrene fra det

primære Mycelium. De udvoxe til langstrakt kegleformede eller

cylindriske, med Protoplasma udfyldte Celler og udskyde snart i

Spidsen eller ogsaa til Siden flere korte, t^nde, lige Smaagrene,

som E. benævner „Stave". Den hurtigt udvoxne Bærercelle be-

gynder nu at dele sig ved Tverskillevægge og udsender undertiden

ogsaa en Gren. Dcrpaa udskyde alle de saaledes opstaaede Celler

„Stave". Naar „Staven" har opnaaet en vis Længde, deler den

sig; den øvre Halvdel skiller sig fra den nedre, som voxer, for

derpaa atter at dele sig. Paa denne Maade bliver i Løbet af to

Dage al Protoplasmaet i de bærende Celler anvendt. Tilsidst falde

ogsaa Stavresteme af. Yed Grunden af Bæreren ligge da 50—60,

ved gjentagen Deling af „Stavene" opstaaede „Stavceller". Eent

undtagelsesvis fremkomme disse umiddelbart paa Myceliet. De ere

cylindriske, c. 4,-5 fx 1. , 1,5 fx t. med faiTeløs Membran og inde-

holde Protoplasma. Da de tilmed ere spiringsudygtige, saa opfatter

E. dem som Spermatier.

For at lære de yngste Sporocai-pieanlæg at kjende og da navn-

lig Carpogonierne opsøgte E. uudviklede Sporocarpier, som vare saa

vidt fremme, at han med Sikkerhed kunde bestemme dem; fra disse

gik han dei-jma Skridt for Skridt tilbage til yngre, mindre ud-

viklede. Ved de Culturer, som han I nævnte Eetning anstillede,

erfarede han ret, i hvilken høi Grad disse Copriner ere frugtbare.

En eneste Spore gav saaledes paa et Gjødningsstykke af 1 Qvadrat-

centimeter 29 Sporocarpieanlæg.

De yngste Udviklingstilstande søgte E. kun i Decoctculturer,

og det lykkedes her for ham at gaa tilbage til saadanne, der viste

sig som uregelmæssigt formede Nøgler, bestaaende af meget faa,

tai-magtigt sammenslyngede Hypher. Disse udmærke sig ved en

vis Yppighed i Forgreningen og ved svulmende, ovale eller tønde-

formede, plasmafyldte Celler og blive baame af en eneste primær

Mycelietraad. Det simpleste, mindst udviklede Sporocarpieanlæg,

hvilket han iagttog, udsprang fra det primære Mycelium som en
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kort, faacellet Sidegren, hvis øverste Celler vare meget kjendelige

paa Gnmd af deres Tøndeform og rigelige Protoplasmaindhold.

I Habitus ligner det meget de hos Ascobolus og Peziza opdagede

Cai-pogonier. Det optraadte omtrent paa den 6te Dag, efterat

Sporen var saaet, og fandtes undertiden omgiven af hele Hobe af

de kort forinden modne Spermatier. Der forekom ogsaa Tilfælde,

hvor dets Spidse var sammensmeltet med en stavformet Celle, og

et, hvor saadant ikke blot fandt Sted, men hvor det tillige havde

udsendt Sidegrene. At den lille Stav i Spidsen af Sporocai-pie-

anlæget ikke selv kan være en Gren af dette fremgaaer deraf, at

Sporoearpieanlægget er tæt fyldt med Protoplasma, Staven derimod

tom, ligesom udsuget. Som en Følge heraf maa den opfattes som

en fremmed Celle; at den er en af de ovenfor omtalte Spermatier,

vil i det Høieste kunne paapeges som en Sandsynlighed.

Ifølge alt dette antager E. , at det ovenfor beskre\Tie Sporo-

carpieanlæg er Carpogonium, og ved at sammenligne de anførte

Kjendsgjerninger med de Forhold, som ere beviste eller gjorte

sandsjTilige hos andre Thallophyter, kommer han til følgende Tyd-

ning: „Die Spei-matien von Goprinus sind mannliche Zellen, ihr

Trager das Antheridium, ihre Function die Befruchtung des Cai-po-

goniums. In Folge der Befruchtung wachst das Carpogonium zum

FruchtkSrper aus".

Van Tieghem: „Sur la fécondation des Basidiomycétes".

[„Comptes Kendus", J^'r. 6. 1875].

V. T. har siden Xovbr. 1873 foretaget Undersøgelser vedrørende

Basidiomyceteraes Mycelium, Befrugtningsforhold og Sporocai-piedan-

nelse. Han benyttede hertil navnligt Coprinus ephemeroides og Copr.

radiatus. I Juni 1874 havde han opnaaet tilsyneladende afgjørende

Piesultater; men det var desuagtet hans Hensigt at fortsætte Studierne

videre og at underkaste det allerede Udfundne en gjentagen Veri-

fikation førend dets Offentliggjørelse. Eeess' Program bevægede

imidlertid den franske Botaniker til at give en foreløbig Meddelelse,

hvoraf det Væsentlige gjengives nedenfor. De friske Sporer af



Copr. ephemeroides spire snart i et ajødningsafkog og frembringe

et grenet, septert, med rige Anastomoser udstyret, primært My-

celium. I de fleste Culturer vil man, paa den 4de eller 5te Dag

efter Udsaaningen, paa dette iagttage korte, oprette Sidegrene, fra

hvis Spidser der udgaa Knipper af Stave. Enhver af disse deler

sig i Almindelighed i to Led (håtonnets), hvoraf det øverste falder

af, medens det nederste derimod fortsætter sin Væxt og derpaa

atter deler sig ved en Tverskillevæg. Naar denne Tvedeling har

gjentaget sig to eller tre Gange, saa løsner ogsaa det nederste Led

sig, og ved Myceliegrenens G-mnd ligger nu en stor Mængde hvide

Celler (batonnets), der hver er 0,004 /z— 0,005 // 1., 0,0015// t. og

uspiringsdygtige.

Det 3Iycelium, som har frembragt dem, frembringer intet andet.

Andre Culturer af selvsamme Art, indrettede paa selvsamme Tid

som de foregaaende og undertiden med Sporer fra det selvsamme

Sporocai-pium, gave derimod et helt forskjelligt Eesultat.

Paa den 7de eller 8de Dag, da Stavene i de samtidige Cul-

turer allerede have fuldendt deres Tvedeling, seer man nemlig her

risse primære Mycelie-Sidegrene svulme op i Spidsen til en stor

blæreformig Dannelse, der ved en Tverskillevæg afgrændser sig fra

den bærende Stilk. Den er i Almindelighed mere eller mindre

kølleformet og udfyldt med meget tæt Protoplasma, hvori hyppigst

findes tre, ovenover hverandre stillede Vacuoler; oventil ender den

med en Knop eller kort Vorte, der er meget stærkt lysbrydende,

ligesom slimagtig og i Midten undertiden forsynet med en lille

Vacuole. De saaledes beskrevne blæreformige Dannelser kunne

nogle Dage forblive i den samme Tilstand, derpaa forsvinde de

tilligemed det Mycelium, hvilket de skylde deres Oprindelse. Da

V. T. paa denne Maade havde bemærket, at begge de af forskjelligt

Mycelium frembragte Organer (les batonnets et les ampoules) altid

forbleve golde, saa længe de vare isolerte, saa overførte han de

først beskrevne Celler (les batonnets) i de blæreformige Organers

(les ampoules) umiddelbare Kærhed, og han erholdt da herved det

forventede Eesultat. Omtrent et Par Timer derefter fandtes nemlig
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nogle af førstnævnte indplantede paa Spidsen af sidstnævnte; i

Keglen saaledes, at en af hine med sin ene Ende var i inderlig

Forbindelse med den slimede Vorte. Den indplantede Celle er i

Beg}-ndelsen fuld af Protoplasma; men lidt senere finder man den

paa samme Plads fuldkommen tom; dens Indhold er aabenbart

trængt ind i det blæreformede Organs Protoplasma. Naar to eller

flere Celler (les båtonnets) ere indplantede, saa findes en af dem

paa Vorten, og kun denne ene udtømmer i Eeglen sit Indhold,

medens de øvrige forblive fyldte. Der foregaaer nu en Foraudriug

med det blæreformige Organ. Det mister sine Vacuoler og ud-

fyldes med grynet Protoplasma; samtidigt dermed opstaaer der to

Tverskillevægge der, hvor tidligere Protoplasmapartier adskilte de

primitive Vacuoler, og det kommer gjennem disse Omdannelser til

at bestaa af tre, tøndefonnede, ovenover hverandre anbragte Celler.

Den nederste af disse, som er den smalleste og længste, udsender

derpaa buede Sidegrene, og den samme Proces udføres snart tillige

af den midterste Celle. Gjennem fortsat Forgrening og Sammen-

vævning af de nydannede Hypher fremkommer der et liUe hvidt,

knudeformet Sporocarpieanlæg. Det beskrevne Experiment gjentog

V. T. ofte saa vel med Copr. ephemeroides som med Copr. radiatus

og fik bestandig samme Resultat; han foretog endog en Gang en

Krydsbefrugtning imellem de to nævnte Arter; men omtaler ikke,

hvad der fulgte efter. V. T. betegner nu „les båtonnets" som

mandlige Befrugtningsceller
,

„PoUinides" og Stavene tilligemed

disses Bærer som Antheridie; de blæreformige Organer (les am-

poules) firemstilles som qvindelige Befrugtmngsceller , Carpogonier,

og den fra disses Isse udspringende Vorte kaldes „un trichogyne

rudimentaire."

Brefeld: „Die Entwickelungsgesch. der Basidiomyceten".

(„Botan. Zeitung", 1876, Nr. 4). Her gjendrives Eeess' og van

Tieghem's ovenfor omtalte Meddelelser; dette finder f. Ex. sit

Udtryk S. 55 : „Da die Beobachtung lehrt, dass die FruchtkSrperau-

lagen als einfache Sprossungen am Mycel entstehen, da die Beob-

achtung und das Experiment lehren, dass die Fruchtkorper aus
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mente, welches durch Sprossung entsteht, gebildet sind, da jede

beliebige Zelle einer Frucbtkorperanlage znm rrsprunge zurtickgeht,

wenn man das Experiment darnach ciurichtet, da das gleiche von

den unter IJmstanden in den Entwickelungsgang eingescbalteten

Sclerotien gilt, so folgt hieraus, dass die Fruclitkorper nicht oinom

Sexualacte ihren Ursprung verdanken, dass sie ungesehlecbtlicher

Herkunft sind, dass ebenso die Sclerotien nichts sind als Dauer-

zustande von Frucbtkorperanlagen , die Sporen den Wertb von Go-

nidien haben". Endvidere findes ber en interessant Fremstilling

af Basidiomyceternes Ud\iklingshistorie.

Pb. van Tiogbem: „Keue Beobacbtungen tlber die Frucbt-

entwickelung und die vermeintlicbe Sexualitåt der Basidiomyceten

und Ascomyceten" („Botan. Zeitung", 1876, Nr. 11). Forf. udtaler

ber ligesom Bref. i den ovenfor citerte Afhandling, at do af Eeess

og af barn selv som Kjønsorganer bos Basidiomyceteme tydede

Eedskaber ikke kunne opfattes som saadanne, og ian gaaer endog

saa vidt, at ban paastaaer, at de nævnte Svampe fuldstændigt

mangle Sexualitet. Der opstilles en ny Art, Copr. sclerottpus, dog

uden systematisk Beskrivelse. Dens sorte Sclerotier fandt van T

hyppigt paa Kokasser; han siger, at den adskiller sig betydeligt

fra Copr. stercorarius Bull. (Champ. pi. 65), med hvilken efter

hans Mening Leveillé, de Bary og Tulasne synes at have

forenet den. Hvad han mener hermed kan naturligvis ikke afgjores,

eftersom Beskrivelsen mangler. [Af det Følgende vil det seos, at

de Bary 's Fremstilling af ScUrotium stercorarium (D. C.) Fr.,

nøiagtigt stemmer overens med de af Elias Fries selv som saadan

bestemte Sclerotier, hvilke findes i Herbariet i Upsala]. Y. T. be-

skriver, hvorledes Sclerotieme til hans Coprinus udvikle sig af en

enkelt Hyphetraad, som gjentagne Gange grener sig og derpaa

endelig, men uden nogensomhelst Kjønsact, danner den faste

Svampekuold. En af dennes yderste Celler kan nu ved sin For-

grening efterbaanden udvikle et Sporocarpium (Frucht), og Over-

fladen bliver saaledes ofte besat med flere hvide Anlæg, hvoraf dog



244

i Reglen kun et udvikles fuldstændigt. Hvis man skjærer Sclerotiet

i nogle Stykker og lægger disse paa fugtigt Vat, saa er ethvert i

Stand til gjennem en af de yderste Cellers Forgrening at danne et

Sporocarpium, hvis Størrelse \'il være afhængig af Størrelsen af det

Sclerotiestykke, hvorfra det udspringer.

Slægten betegnes her i Overensstemmelse med Fries.

De fleste Copriner leve i Græsmarker og paa raadne Plante-

dele, f. Ex. gamle Træstød; kun 12 kunne siges med Sandsynlighed

at være knyttede til Pattedyrgjødning. Berkeley meddeler i

„Outlines", S. 28, at det ikke er meget sjeldent at finde Copriner

voxende paa Forbindingen (the dressings) omkring amputerte Lemmer

;

sammesteds omtales ogsaa, at Copr. radiatus kan udvikle sig paa

nøgne Mure (bare walls). Gjødningsformerne ere ligesom i fore-

gaaendo Slægt hyppigst i den fugtige For- og Efteraarstid ; men

kunne ogsaa forekomme paa Regnveirsdage om Sommeren, sjeldnere

om Vinteren; de fleste findes paa Ko- og Hestegjødning.

De almindeligste ere Copr. niveus og Copr. ephemerus. Copr.

cyclodes angives af Micheli fra Hestegjødning i Italien; men er

neppe funden siden. Af de øvrige ere følgende iagttagne paa:

De britiske Øer: 4) Copr. nycthemerus.

1) Copr. sterqvilinus. 5) — coopertus.

2) — oblectiis. 6) — ephemerus.

3) - mveus.
j Tydskland:

4) — Hendersonii i^ r^ , ^
1) Lopr. clavatus.

5) - rnacrocephalus.
^^ _ ,^,,.^y-;,-„„^.

1) Copr. sterqvilinus.

2) - niveus.



3) Copr. mjcthemerus. I Danmarl

4) — ephemerus. 1) Copr. oblectus.

I Nordamerika: ^^ ~ niveus.

W Cn-nr-^ «»,^„^ 3) — ffettdersc

De britiske Øers Bidrag er opført efter Cooke's „Hand-

book" og efter Bolton' s Billedværk; Sveriges efter „Monogr.

Hymen. Suec"; Tyd s kl and s efter Rabenhorst's „Krypt. Flora",

Schæffer's og Batsch' s Billedværker; Finistére's, Juras og

Vogesernes efter „Florule du Fin." og Quélet's „Les Cham-

pignons"; Nordamerikas efter Cooke's „Handbook"; Dan-

marks efter Schumacher's „Emimer." II, „Flor. Dan." og mine

egne Iagttagelser. —
Copr. oblectus (Bolt.) Fr.

Nogle faa paa gjødningblandet Jord (Kallebodstrand ved Kjø-

benhavn), Septbr. 1875.

Copr. niveus (Pers.) Fr. „Epicr.", Ed. I, S. 246.

Agaricus niveus Pers. Syuops. , S. 400. Hypophyllum ovi-

panim Paulet, 1. 125.

Pileus hudagtig, kiokkeformet, tilsidst næsten skivedannet med

opadnillet, kløvet Band, enten smudsigt graaladen med hvidfilt ede,

let affaldende, ofte udstaaende Fnok og Skæl og fra Issen ned mod

Randen mørkt stribet; eller næsten overalt snehvid af et stærkt

melet, undertiden vortet og i smaa Plader delt Yderlag; hyppigt

14—42 Millim. største Diam. Lamellæ næsten frie, linie- eller

smalt lancetdannede, mørkegraa, tilsidst sorte. Sporæ uregelmæssigt

æg- eller omtrent kugleformede, ofte puklede; glatte, med kort,

lidet udrandet Stilk, sortebrane. 9—17^ 1., 6—14 t., ofte 15—

17 1., 10—12 t. Stipes skør, rund, i Eeglen afsmalnende opadtil,

hul; Ydei-fladen melet, hvidfiltet, navnligt forneden; men den støn-e,

øvre Del tidt glat og glindsende; hyppigt 70—100 Millim. 1., for-

neden 2—6 t. Spredte. Se Tavle K, Fig. 34 og 35.
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Hist og her ret hyppig paa gammel Ko- og Hestegjødning

samt paa gjødningblaudet Jord (overalt i Danmark) Foraar, Sommer

og Efteraar 1874, 1875, 1876. Sclerotieme, hvorom tales neden-

for, ero hidtil i den frie Natur kun fundne i gamle Kokasser; inde

i mit Værelse optraadte de dog ogsaa paa et Stykke Sviuegjødning;

de ere fundne hele Aaret igjennem og overalt (heri Landet, sjeldnest

om Sommeren.

Fries knytter i „Epicr." Ed. II, følgende Bemærkning til

sin Beskrivelse af denne Ait: „Præcedentibus {Copr. fimetarius og

Copr. tomeyUosus) minor, indumento persistente, lamellis adnatis

Clare dostinctus". Jeg kan hertil føie, at den tillige er aldeles

bestemt adskilt fra Copr, fimetarius ved Sporernes Form. I „Mo-

nogr. Hym. Suec." I, betegner samme Forfatter Lamellerne som

„adncxæ, stipitem attingentes". Gjennemgaaes Beskrivelserne hos de

forskjellige Forfattere fra Quélet til Schumacher, saa vil man

se, at medens hin har „lamelles libres", findes derimod hos denne

„lamcUis adnatis", og at der imellem disse to Extremer træffes

Udtryk for nævnte Forhold som „subadnatis", . „gills somewhat

adnate" o. s. v. De paapegede forskjellige Opfattelser bero sand-

synligvis væsentligst derpaa, at Pilens i samme Grad, som den

efterhaanden udbreder sig, ogsaa løsner LameUeme, saa at deres

Forhold til Stipes under Indviklingens forskjellige Stadie? bliver

vexlende. Sporocarpierne findes dels udviklede af Sclorotier dels

uden saadanne; i det sidste Tilfælde, hvilket er det h\T)pigste, ere

de altid stærkt hvidmelede, navnlig paa Pileus-Yderiladen og

have et fra de førstomtalte temlig af\igende rdseende. Den væ-

sentligste DifTerens imellem de to Fonner er angiven ovenfor under

Beskrivelsen af Pilens; de betegnes i denne Afhandling efter Ho-

hin er afbildet i Paul et 's Værk, T. 125, F. 2. Paa denne Di-

moi-phie er jeg bleven opmærksom dels ved mine Dyrkningsforsøg

i Arbeidsværelset , dels ved en hyppig Omgang med de paagjæl-

dende Former i den frie Natur; men det forekommer mig ogsaa



nu, at den skimtes bag Forfatternes Beskrivelser og Afbildninger

af Coprinus niveus (Pers.) Fr.

„Flor. Dan.", Persoon's „Syn.", Schumacher's „Enu-

meratio" og „System, mycol." I, fremstille den hvidmelede Form.

Det maa endvidere her bemærkes, at det eneste Substrat, der an-

gives, er Hestegjødning, og heri ere Sclerotierne endnu

• ikke fundne. I Eostrups ovenfor omhandlede Skrift be-

skrives den hvidfiltede Form (se Udhævelsen). Det samme er

nærmest Tilfældet i „Epicr.", Ed. II, og i Eabenhorst's

„Deutschlands Kryptogam." I Pilze; men i de to sidstnævnte

Tærker angives Substratet heller ikke som Hestegjødning alene,

det betegnes tillige som Gjødning overhovedet. Hos Cooke,

Berkeley og Paul et synes begge Fonner at være fremstillede;

sidstnævnte Forfatters Beskrivelse svarer næimest til den hvid-

filtede, medens hans Afbildning derimod gj engiver den hvidmelede.

Det angivne Substrat er hos Berkeley og Paul et Gjødning

overhovedet, hos Cooke Hestegjødning. —
Sclerotierne ere i Eeglen uregelmæssigt knolddannede og af

meget vexleude Form og Størrelse, sjeldnere næsten kuglerunde.

Undertiden bestaa de af et mægtigere Parti, hvorfra der udgaa tyn-

dere, ofte bugtede, krogformede Forlængelser, hvilke omklamre Gjød-

ningen. I nogle Tilfælde ere de udstyrede med Huller, hvis ^^^SS^

dog ere barkklædte, og hvorigjennera der tidt gaa Græsstraa og

sniaa Pinde. Det er sandsynligt, at disse fremmede Legemer have

foranlediget Hullernes Dannelse. Deime Fonnodning bliver i andre

lignende Tilfælde til Vished, idet man paa Sclerotiets Overflade

kan se Mærker af Substratets bløde Dele og iagttage, hvoriedes

Sclerotiet ligesom er støbt omkring disse og giver et nøiagtigt

Aftryk deraf. Det er oftest de mindste, som jeg har fundet at

være runde; de større og de største ere derimod for det meste

puklede og uregelmæssigt knoldformede.

Nogle Gange havde jeg Leilighed til at iagttage, hvorledes

Sclerotiet udviklede sig. Jeg saae da, at det begyndte som en
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hvidfiltet, lille Biilk paa Gjøduingens Overflade, og at det hurtigt

tiltog i Størrelse og Fasthed, saa at det efter et Par Dages For-

løb var blevet til et næsten kuglerundt eller ovalt, fuldt udviklet

Sclerotium. Substratet var dels Kogjødning paa en Mark ved

Kibe Aa og dels Svinegjødning i mit Værelse. I alle de Tilfælde,

hvor Sclerotienie udvikle sig paa Gjødningens Ovei-flade, vil deres

Form nærme sig Kuglens eller Æggets. Dette turde være be-

grundet deri, at de her under deres Væxt ikke have de Hindringer

at kæmpe med, som de, der dannes i Gjødningens Indre eller paa

dens Undei-flade; de behøve ikke som disse at tillæmpe og fonne

sig efter Substratet, men kumie udvikle sig frit.

Den runde Form bliver efter denne Tydning den typiske,

og de øvrige blive Tillæmpningsformer*).

Naar de ere friske, have de en glat, graaladen og noget

glindsende Ovei-flade, paa hvilken dog hist og her findes enkelte

sorte Pletter, nemlig der, hvor det tynde Yderlag er gnavet bort

(Tale IV", Fig. 24—33). Under Udtørring antage de efterhaanden

et mat, mørkegraat Udseende; de gamle ere paa Grund af Gnid-

ning ikke sjeldent sorte.

Barken bestaaer yderst af den meget t^Tide, graa Hinde og

af et underliggende, sort, læderagtigt Lag'; den indeslutter en fast,

hvidlig Marv, hvori ikke sjeldent er optaget enkelte Gjødningsdele,

f. Ex. Brudstykker af Straa (Tavle IV, Fig. 32—33). Deres største

Udstrækning er 4—20 MiUim.

I den frie jS'atur fandt jeg dem i Kogjødning paa Marker ved

Ribe i Sommeren 1874 og paa Amager i September 1874.

rigt optraadte de i nogle faa, gamle, med Jord og Mos blandede

og af Eegnen udvadskede Kokasser paa Strandfælleden ved Char-

lottenlund paa Sjælland i Marts, April og Mai 1875 og 1876.

forklarer i „Botan. Zeitung" 1876, S. 53, de kagelignendt

Former, hvorunder Sclerotier kunne optræde, som hid

' derfra, at flere oprindelig enkelte og i Eeglen kuglerunde

opstaaede ved Siden af hverandre og derpaa ere smel-



Der laa desforuden sammesteds mange andre Kokasser og af selv

samme Beskaffenhed som de først omtalte; men ligesaa lidt i disse

som i den rigeligt tilstedeværende Hestegjødning fandtes der Spor

af dem. Efter min nuværende Erfaring maa jeg antage, at de

ikke ere almindelig udbredte, de synes derimod at være meget

sporadiske, men oftest at optræde i Mængde i de Gjøduingspartier,

hvori de findes. De fleste laa enten inde i Substratets Masse,

aldeles omgivne af denne, eller fandtes paa dens XJnderflade i

umiddelbar Berøring med Jorden; kun nogle faa viste sig paa

Overfladen.

Det er i det Foregaaende berørt, at de udviklede sig spon-

tant paa Svinegjødning i mit Værelse; desuden erholdt jeg dem i

Kogjødning, som blev mig sendt fra forskjellige Egne her i Landet

og til forskjellig Tid. —
Sclerotiernes meget vexlende Fonn og Udseende er allerede

oftere omtalt. Der er i nævnte Ketning saa store Differenser til-

stede, at jeg, medens jeg kun undersøgte dem med Loupeu, var i

T\-ivl, om jeg skulde henføre dem til en eller til flere Species.

I den Grad er f. Ex. det lille, runde, afgnedne og derved sorte

Exemplar forskjelligt fra et stort, uregelmæssigt knolddannet, som

har bevaret sin glatte, graa Yderhinde. Den foreliggende Literatur

formaaede ikke at give mig Opklaring. I de systematiske Værker,

som jeg gjennemgik, fandt jeg kun utydelige Beskrivelser, givne

efter Habitus, og jeg saae snart, at der herskede en ikke ringe

Forvirring. Førend jeg begyndte Dyi'kningen af dem, besluttede

jeg da at studere deres Anatomie for om muligt deiigjenuem at

finde sikkre Characterer til Bestemmelsen, saa at jeg tydeligt

kunde betegne den Form, hvis rdviklingshistorie jeg ønskede at

udforske. Senere fandt jeg det ogsaa hensigtsmæssigt at meddele

Habitusbilleder. Det var mig imidlertid klart, at hvis disse paa

dette Omraade skulde have virkelig Betydning, saa burde de ikke

indskrænke sig til et almindeligt Omrids af Formen, men maatt

være colorérte og tillige give en med Omhu udført detailleret

Fremstilling af Overfladen. Disse Fordringer har jeg, saa vidt



mine Kræfter tillode det, stræbt at fvldestgjøre (Tavle lY, Fig.

24—33).

1) Den tjude, graa Yderhinde viser sig under Mikroskopet

ved stærk Forstørrelse som en grjuet, gulladen Masse, bestaaende

af henfaldne og tildels opløste Celler (Tavle Y, Fig. 2—3 a, Fig. 4).

2) Det underliggende, sorte Lag, Barken, danner en jevn Foit-

sættelse af foregaaende, men er mørkere farv-et; det bestaaer af

fiere, uregelmæssigt ordnede Rækker af tykvæggede, smaa Celler,

der med ringe Mellemrum ere forbundne til et tæt Væv (Tavle Y,

Fig. 2—3 b , Fig. 5) og gaa jevnt over i 8) Marven , som er

b3'gget af et finmasket Pseudoparenchym med luftfyldte Mellemrum.

Cellerne heri have meget uregelmæssig og højst vexlende Fonn.

Deres Yolumen er nærmest Barkcellerne ringe og kun lidet større

end disses, men tager til ind mod Centrum, saa at et større Midt-

parti kommer til at bestaa af Celler, hvilke i Forhold til Barkens

ere temlig store. Yæggene ere farveløse, tynde, stærkt lysbrydende,

og de indeslutte et vandgraat, grynet Indhold, der fanes gult af

Jod, og i Yand viser sig melkeagtigt (Tavle V, Fig. 2—8 d).

Macereres smaa Stykker af Sclerotiet, f. Ex. ved Kogning i

Kali, og udbredes derefter ved Hjælp af is^aale de enkelte Hypher,

saa vise disse sig at være uregelmæssigt cylinderfonnede , ofte ud-

bugede, grenede og udst}Tede med Tverskillevægge. De ere snoede

imellem hverandre og danne et meget tæt, fast Fletteværk, hvis

yderste, i Peripherien værende Celler frembringe Barken og det

deraf sig udviklende , hindeagtige
,
graa Yderlag (Tavle Y, Fig- ").

Angaaende de Dyrkningsforsøg, som jeg anstillede, tillader jeg

mig at meddele nedenstaaende : 16de September 1874 henlagde

jeg et Stykke Kogjødning, hvoi-paa der fandtes nogle Sclerotier,

paa fugtig Jord under en Glasklokke. Ilte Mai 1875 havde de

udviklet et modent Sporocarpium af Copr, nweus (Pers.) Fr. De

Sclerotier, hvilke jeg indsamlede i Sommerferien 1874 paa Marker

omkring Eibe, bleve tilligemed vedhængende Gjødningsbrokker ued-

pakkede i Kasser og henstode saaledes i mit fugtige Svampehus
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indtil Juleu 1874. Da afvadskede jeg 17, saaledes at de bleve

aldeles rensede for Gjødniugeu, og henlagde dem derefter paa fug-

tigt Sand under en Glasklokke. 8de Februar 1875 ^aste der sig

paa to nogle smaa, lividfiltede Bulke; 9de Marts fandtes disse

paa 8 og havde i tvende Tilfælde udviklet sig til et keglefomigt

Legeme, hvis Spidse viste den første, svage Antydning af Pileus;

hele Overfladen var hvidfiltet. Omtrent to Maaneder senere fandtes

der modne Sporocarpier. I Løbet af Mai Maaned udsendte de

fleste Sclerotier ligeledes hver et eller flere Sporocarpier af Copr.

niveus (Pers.) Fr. 12te April 1875 bleve nylig indsamlede Scle-

rotier anbragte i to Culturer, som jeg her vil kalde en Gjødnings-

og en Sandcultur. I den første lagdes Kogjødningsstykker, hvori

Sclerotierne fandtes, paa fugtig Jord under en Glasklokke; i den

anden bleve derimod renvadskede Exemplarer henstillede paa fugtigt

Sand og derpaa ligeledes dækkede med en Glasklokke. 21de April

1875 fandtes flere Sclerotier i den sidstnævnte Cultur, paa hvis

Bark der fremtraadte smaa, hvidfiltede Pletter; i Gjøduingsculturen

sporedes derimod ikke uogensomhelst Forandring, og medens de

omtalte, hvidfiltede Dannelser i Sandculturen i Begyndelsen af 3Iai

havde udviklet sig til fuldmodne Sporocarpier tilhørende Copr.

niveus (Pers.) Fr., saa vare paa den Tid i Gjødningsculturen endnn

kun de allerførste, svage Anlæg traadte frem. I Løbet af Mai

gave begge disse Culturer jevnlig Sporocarpier af nævnte Art;

men de kraftigst iidviklede fandtes i Gjennemsnit i Saiidculturen.

Skjøndt begge Culturerne fremdeles bleve passede, indtraadte de

tilbageblevne Sclerotier dog i Juni i en Dvaletilstand, som

varede indtil Januar 1876. Der viste sig da saavel i Gjødnings-

som i Sandculturen de bekjendte smaa, hvide Bulke paa nogle af

Sclerotierne, og i 3Lirts fandtes der udviklede Sporocarpier, lige-

ledes i April, Mai og Juni. Jeg skal endnu tillade mig at omtale

et Dyrkningsforsøg, som jeg anstillede med nogle smaa Sclerotier,

hvilke jeg fandt i gamle Kokasser paa Charlottenlund Strandfælled

den 23de April 1876. De bleve nogle Dage efter, dels frie, dels

i en tilhørende Gjødningsbrokke henlagte paa fugtigt Sand under



en Glasklokke. 14de Mai samme Aar havde de paa Sandet frit

henlagte udviklet Sporocarpieanlæg og nogle Dage senere lillige de

i Gjødningen værende Sclerotier; i Løbet af Mai og Juni traadte

der flere modne Sporocai-pier frem, og iblandt dem, som havde ud-

viklet sig af Gjødningsbrokkens Sclerotier, fandtes der nogle med

et fra det iSTormale afvigende Udseende. Pileus var nemlig her

mere eller mindre glat, klæbrig, smudsig graa og næsten uden

den sædvanlige Filtbeklædning. Dette hidrørte dei-fra, at Sporo-

carpieme udsprang fra Sclerotier paa Gjødningens TJnderflade og

havde banet sig Yei opad, dels ved at bryde frem gjennem Huller

i Gjødningen, dels ved at krybe et Stykke mellem dennes Tnder-

flade og Sandbunden, indtil de naaede Gjødningsbrokkens Eand,

hvorpaa de skøde lodret i Veiret. Dette er et mærkeligt ' Vidnes-

byrd om disse skrøbelige Planters Kraft under Tæxten, og det

forklarer tilstrækkeligt, hvorledes de maatte komme til at afgnide

den hvide Filt af Pileus. Alle Dyrkningsforsøgene bleve foretagne

i et Værelse, hvori der aldrig er Kakkelovnsvarme, og de anvendte

Glasklokker bleve jevnlig indvendig overgydte med Vand, saa at

en stadig, dog ikke stor Fugtighed vedligeholdtes.

Af den ovenfor meddelte korte Beretning vil det sees, at

fuldmodne Sporocarpier i de fleste Tilfælde først traadte frem i

Mai, selv om Anlæggene endog allerede havde vist sig i Februar,

og at rdviklingen i Eeglen foregaaer hurtigst, naar Sclerotiet er

frigjort fra Gjødningen, samt at det for at danne Sporocarpium ikke

kræver Andet end Fugtighed af Substratet. I sidstnævnte Retning

er der Overensstemmelse ikke blot med, hvad jeg iagttog hos

Sclerotium stercorarium (se 2den Del), men ogsaa med C ornu s

og med Rostrup' s Iagttagelser vedrørende de af dem dyrkede

Ikke alene hele Sclerotier, men ogsaa Stykker af disse kunne

udvikle Sporocarpier. Paa et eneste Sclerotium talte jeg en Gang

30 Anlæg. I Reglen vil et af disse faa Forspring og under sin

Udvikling kvæle de andre; dog kan det ogsaa ske, at efterhaanden



Det er oftere anført, at Sporocai-pieanlæggene fra Begyndelsen

af vise sig som smaa, hvidfiltede Bulke; disse antage derpaa

Kegleform, og Pilens begynder nu at udsondre sig fra Stipes.

Den er ikke sjelden paa sine første "Udviklingsstadier gulladen;

men faaer siden oftest et graaligt Skær og er da svagt radiært

stribet og besat med hvidfiltede Fnok; paa Issen skællet. Der,

hvor Pileiis-Randen løsner sig fra Stipes, hvilket finder Sted nær

dennes Grund, sees en Antydning af en Eing, hvilken dog ofte

snart vidskes bort. Den øvrige Udvikling foregaaer om Katten og

med uhyre Hurtighed. Pilens udfolder sig, og Stipes skyder op

til en Længde, som betydeligt overgaaer den Aftenen i Forveien

tilstedeværende. Sidstnævntes Forlængelse skyldes alene det oven-

over Kiugen værende Parti. Den hvide Filt, der oprindelig-t som

et sammenhængende Lag dannede YdeiHaden af Pileus, bliver nu

under dennes stærke Tæxt og Udspænding skilt ad i Fnok og

Skæl; men herved kommer det slimede, graa Underlag tilsyne, og

Pileus har da et Udseende, som man aldrig træffer hos den hvid-

melede Form.

Det saaledes udvoxede Sporocarpium er kun meget løst for-

bundet med det nu mere eller mindre udtærede Sclerotium. Om
liint har udviklet sig af dettes Bark eller Marv veed jeg ikke, ei

heller har jeg noget Kjendskab til de Omdannelser, som Sclerotiet

derved har gjennemgaaet ; Barken synes at være uigjennembrudt. Tod

at gjenuemgaa Hr. Eostrup's Samlii\g blev jeg overbevist om, at

vi have havt de selvsamme Former til Undersøgelse; men denued

vidste jeg endnu slet ikke, om Sclerotiet, saaledes som det angives

uf nævnte Forfatter og i Ørsteds „System der Pilze", S. 10,

virkelig var Sclerotium stercorarium (D. C.) Fr.
;
jeg maatte endog

yderiigere betvivle dette nu, da jeg kjendte dets Anatomie; thi

(lenne afviger aldeles fra det, som de Bary meddeler i nævnte

Retning om Scl. stercorarium. For at faa min Tvivl opklaret,

undersøgte jeg Fries' Originalesemplarer af sidstnævnte Form.

Der findes i Herbariet i Upsala 6 Exemplarer deraf, klæbede paa

et Stykke Papir, hvorpaa Fries foruden Xavnet tillige har skrevet:
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„Femsiø in merda humana". Jeg tog Snit af et Par, og de

stemmede overens med de Bary's Fremstilling. Eostrup's

Sclerotier tilhøre altsaa ueppe den af ham angivne Form. En

Sammenligning imellem mine Afbildninger af de omtalte to Scle-

rotie-Former vil strax gjøre Differenserne indlysende (Tavle IV,

Fig. 21—23 og Fig. 24—33; Tavle V, Fig. 1 og 6 , Fig. 2—5

og 7). Sclerothim splendens , som s}iies at liave nogen Lighed

med det, hvoraf Copr. nheus udvoxer, fandt jeg ikke i Upsala, og

jeg tør derfor ikke sige Js'oget derom. Som Exempler paa ab-

norme Dannelser kan jeg anføre, at jeg i Sclerotieculturerne dels

fandt en grenet Stipes, hvilken dog kun bar een Pilens, og dels

en proptrækkerfonnigt snoet.

Forinden jeg afslutter min Fremstilling af denne Art, maa

jeg med Hensyn til den tilstedeværende Dimorphie, hvorpaa jeg

tillod mig at henlede Opmærksomheden, bemærke, at jeg ikke

blot har iagttaget de af Sclerotieme udvoxede Sporocarpier i min

Stue, men tillige nogle Gange i den frie Natur, nemlig i Juni

Maaned 1875, følgelig noget senere end i Cultureme, og at

disse stemmede overens med de i Culturerne ud\-iklede. Endvidere

kan jeg tilføie, at jeg, hvor hyppig jeg end fandt den hvidmelede

Form, dog ingensinde kunde opdage det mindste Spor af Sclero-

tium hos den. Ofte er Forskjellen imellem de to Former temlig

ubetydelig; men den kan ogsaa i den Grad være fremtrædende, at

der opstod Tvivl hos mig, om der ikke muligvis under Fries's

ene Art turde være skjult to. De Dyrkningsforsøg, som et saa-

dant Spørgsmaals Besvarelse kræver, har jeg imidlertid ikke endnu

havt Leilighed til at anstille; men agter senere at tage fat derpaa.

Spørges nu tilsidst om Hovedsummen af alt dette, saa vil

den- kunne udtrykkes saaledes:

Copr. niveus (Pers.) Fr. optræder under to Former,

en hvidfiltet og en hvidmelet, hin udvikler sig af
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Copr. Hendersonii Berkl. Outlines S. 180, pr. p.

Pileus hindeagtig, udbredt klokkeformet , tilsidst med opad-

lullet Kand, fra deune op mod den noget rødlige, klidagtigt skæl-

lede Isse mørkt furet, forø\Tigt gulgraa, klidagtig, melet. 7 Millim,

største Diam. Lamellæ frie, smalt lancetdannede , vidt fra hver-

andre staaende, graa, tilsidst sorte. Sporæ uregelmæssigt æg-

eller omtrent kugleformede, ofte puklede; glatte, med kort Stilk,

sortebrune. 6—8 ^m 1., é^/s—6 t. Stipes skør, rund, forneden

noget knoldformet, afsmalnende opadtil, hul, gulladen, glat, halvt

gjennemsigtig med en bevægelig, opstaaende, hvidmelet, let

forsvindende Eing; c. 25 Millim. 1., forneden c. 1 Millim. t.

Spredte.

Rot hyppig paa gammel Hestegjødning (Kjøbenhavns Omegn),

Ifovember 1874, Juni 1875.

Den ovenfor beskrevne synes at være den samme, der under

Navnet Copr. Hendersonii fremstilles i Berkeley 's Outlines,

S. 180, Plate 24, Fig. 8; Cooke's Handbook, I, S. 166 og i

Epicr. Ed. n, S. 329. Fries har kun seet en Afbildning og an-

giver Berkeley som Forfatter. Nogen Uoverensstemmelse viser

der sig dog, naar den engelske Mycologs Fremstilling sammenlignes

med min Beskrivelse, navnlig med Hensyn til Eingen. Pileus er

først næsten cylindrisk, derpaa oval og tilsidst udbredt klokkefonnet.

Min Afliildning af denne Art findes i Hr. Prof. E. Fries's Sam-

ling i Upsala.

Copr. ephemerus (Bull.) Fr.

Almindelig paa Gjødning og paa gjødningblandet Jord (overalt

i Danmark). For- og Efteraar 1874, 1875.

De udfolde deres Pileus i Løbet af Natten, og om Morgeneu,

endog temmelig tidlig, ere de i Færd med at opløses; paa kjølige

Reguveirsdage kunne de dog holde sig noget længere.

Copr., nov. spec.

I et ringe Antal paa gammel Hestegjødning (Slagelse) 3Iai



Denne Art har Berøringspunkter saavel med Copr. macroce-

phalus Berkl. som med Copr. filiformis B. & Br. Min Aftildning

af den findes i Hr. Prof. E. Fries's Samling i Tpsala; men Be-

skrivelsen vil jeg opsætte, indtil jeg atter fnder don.

Grmid af denne Slægts store og endnu ubegræudsede

Forening med dens voluminøse Literatur, maa Fremstil-

: hovedsagelig indskrænkes til Pattedji-gjødnings-Formerne.

I „Systema mycoL", n, 1832, giver Fries S. 40 en kort

Oversigt over dette Genus' tidligere Historie. Charactererne an-

gives saaledes: „Peziza Dill. Keceptaculum margiuatum, cupulæ-

fonne, primo subclausum, mox expansum, epidennide tenui contigua.

H}-menium læve, persistens, distinctum. Asci ampli, distincti, fixi,

sporidia elastice ejicienda includentes, paraphysibus immixris. —
Cupula centro adfixa, passim stipitata, libere evoluta, plus minus

cava, demum passim planiuscula, disco polito (nec vålloso 1. pulve-

raceo) discolori. Velum universale, sed non distinctum & sæpe

nullnm. Substantia carnoso-membranacea 1. ceracea." Efter Over-

fladens Beskaffenhed opstilles tre Serier: Aleuria, Lachnea, Phlala

og B. Helotmn. Følgende Pattedyrgjødningsformer beskrives:

Aleuria. 1) Fez. membranacea Schum. „In fimo vaccino".

Fuck el 's Huinaria fimeti er muligvis syn. hermed. 2) Pez. im-

della Fr. „Ad terram fimetosam." „Supra stercus Cervi Capreoli."

/?) Capreoli Pers. y) ollaris Pers. „In oUis teiTa stercorata

repletis." 3) Pez. granulata BuU. „In stercore, præprimis vac-

cino." 4) Pez. fimetaria Schum. „In fimo vaccino." Schu-

macher' s Haandtegning af denne Fonn minder meget om lyse,

svagt vortede Exemplarer af Pez. granulata.

Lachnea. Pez. stercorea Pexs. „In fimo vaccino, eqvino etc,

ad terram pinguem, stercoratam." Denne Art er senere af Karsten

funden paa Gaasegjødning. Pez. theleboloides Alb. et Schw. „In



stercoratis, terra pingui domestica etc. passim." I Cooke's Hand-

book IT angives Xæringssubstratet at være „spent hops''. Pez.

divc.rsicolor Fr. er for største Doleii identisk med Ascophanus pi-

losus (Fr.) Boud. Fe:, pnpillata Pers er syn. med Ascophanus

papillalus (Pers.) Boud.

Pfdala. 5) Pez. vaccinea Sclium. ,Jn stercore vac<;ino." ,

De ovenfor anførte Sclmmaclierske Arter kjender Fries kun

igjoiinem Afbildninger. Den af disse, som skal forestille Pez. fiine-

tarln, minder som ovenfor angivet meget om Pez. grmiulata; jeg

kan her tilføie, at don især leder Tanken hen pau saadanne Exem-

plarer af sidstnævnte Art, hvilke have udviklet sig i Skygge. Den

S. 157 1. c. beskrevne Pez. Hdot. fimetaria er Stilbum funetarium.

„Elenchus Fungerum" scripsit El. Fries, 71, 1830.

S. 4: Pez. merdaria Fr. „In merda."

Eahenhorst: „Deutschlands Kryptogamen Flora", I, Pilzo,

1844.

S. 343: „Peziza Dillen. Becherpilz. Becher anfangs ge-

schlossen, bald geoffnet, oben das wachsartige Fruchtlager tragend.

l'niriithiyer enthiilt Paraphysen und rohrige Schlauche, welche nicht

'i'i\"rtreten. 6—8 einfache Sporen entlialten, die spiiter empor-

i^'-'-hnt'llt werden." Af Pattedyrgjødningsformer beskrives: /'>:.

tinntana = Ildotlum fimetarium Pers. Denne Form man i

som ovenfor omtalt, med Berkeley og Broome ojifatte >iii

^tiUmm. Pez. davkularis == Helothim davimlare Wallr. .m

lodes en StUbum. og ifølge Hoffmann' s Index sain-n- Ait

foregaaemle. \) Pez. vaccinea ^clmm. ..Auf Kuhmi^r.- 1^J'..

Ascophanus ochracciis eller med .t.-icop/i. ;//v//;;////o/-////.v: men Bc-

skrivel.seu er alrfoi' iitilsrra'kkfli-- til ,il i:i\>' ."i lirst.'tiit Oj t.itT.'N*'.

Schvv. „Auf Hasenkoth.'



. 349 bliver Slægten Feziza

Fucker s ILuaarui sfcrror.a VMr. aurant. Jlava.

(I eiuiger Pezizen" (..Beitr. z. Morphol. und

, II, 1866, Taf. I bis IV j. ^\ . er selv noget

af ham som Ascob. puhherrlmus Crn. behand-

ligvis knude være don iiærstaaendo Ascob. in-

Arter til Undersøgelse. I dt-nue bet}dning-fuldc Afliandliiig pita-

vises for første (lang de ;,niaa, runde, farvekse og temlig stiorkt

lysbrydendo Legemer, snni findes i Nærheden af Mycelietraadenes,

saavel de primæres som de soeimdæres, og af Haarenes Skillevægge.

Jeg har nu ogsaa iagttaget dom hos andre Species. W. borotter

om Myceliet, at de ved Siden af lu.'randre løbende Ilypher .>tt.-

voxe sammen enten dirocte eller derved, at do udsende kurte Sidr-

grone. >^v: at (.'ellcmembraaerno paa Berøringsstedct forsvinde. D^'t

|ii-iniii'iv Mv-limu udvikler krumbøiede, sjeldent opretstaaeudc nriii-

tnnnij'.-. th-iv,.i|,.,lr Sidegrene, Aulæg til Sporocarpierne (ruiuila".

Dfi-pa.i iid>k\d»' de ved Siden værende Hypher i det saiiuno .My-

celium, saavelsom ogsaa den Hyphe, hvorfra den orraformede Cello-

kjede udgaaer, korte, farveløse, krogformede Smaagrene, hvilke

efterat have delt sig ved en Tverskillevæg lægge sig med deres
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o\t'iste Cellos cunc<ne Sule paa det ormforraede Legemes Collei.

Der fiiidoi iiu i de fleste Tilfælde on saa inderlip: iSammen-iiiiolt-

iiinjr bted. at de ikke kiinue løbines fia hinanden uden Biiid.

dx^'Licn k lidte

( ellelegenic lu.s



Modningen stiækko AbCi sm betulelii^t uiirl lamn d.inn wio es

bei allen A-^cobnh dei F<ill ist, nut ihuii spil/ui iil) i div Nneau

de^ H>uienuitus heivoi Dette ei ikke tuldk udhu iit ii_Tut tin

^(l tM de modne Spoiocaipieis Disens \uita imn kim s\cut og

I Mdnoiie sui ks Ascobolc> '^ 67) ,mai-^ <i Liqnelle (A',<oh

piihluinnivs (in) je n ,u lamai:^ \n le disqiie ])apillt oir

n(d(nfoi om Ascob vmym^ Qm ,elle na p«!* non plus le diMiui

papilh

I den fuldmodne Ascus tindes Spoicme saralede i een, uiejj-

111 esH^ Kad foio\en, og det ø\nge Rum er udfjldt af en faneløs

-l< 1111. lusigti}^, \andas?tig "Vædske; næraiest Væggen findes Prinioi-

di ijsdilaucli.

Spoieine blne udkastede til en Høide af 6—8 ellei endoa ip

Ocntimetei; dereftei skiumpe Asci sammen A.sci s Løsuen fn dit

subh^memalc Lag undei E)aculationen kan neppe botiantes som

normal Det Ivkkcdes ikke at bnnge Spoieme til at spiR ^^

hai hos denne Ait opdaget en anden rructiticationsfoim, som han

buicUMiei Chlam\dospoiei De opstaa i)aa korte M\celiesidegieiie

idet Endecellen, dei foi det meste blnei noget lansistiakt luhikle^

paa eiendommelig Yis og kiuminei sis?, ikke blot nedad, men tiUui

ofte til Siden Efteili<iaiiden tauei den til i Omfang, ot> blnu

tillige kugle- ellei ægfoiraet Dens pi otoplasraatiske Indhold blnu

ta'tteie osr meie gio\ Komet og udst\ies med olieaiitiiie Diaabt i '-

mt'd enkelte ^acuolu, tilsuKt faaei dui nioik oiaiigmiil ]ai\'

/'Ilt 11 Hm npb(Mi(dc dun i et temligt tøit '-.ub^tlat • u li
'

liulbiuuhge I pispnimiu ble\ da ]

lombiudt af det t\ndLie faneløv I i
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Længde, deltes ved Tverskillevægge i flere Celler, grenede sig, og

lignede lige fra Begyndelsen de ovenfor beskrevne Myceliebypher.

Crouan: „Florule du Finistére", 1867. S. 49 o. flg. om-

handles følgende Former fra Pattedyrgjødning

:

Pez. subfusca Cm. er Ascophanus subfuscus (Crn.) Boud.

Pez. aurora Crn. er Ascoph. aurora (Crn.) Bond., som atter er

syn. med Ascophanus nitidus (Fckl.). 1) Pez. merdaria Fr. „In

merda humana". 2) Pez. granulata Bull. „Sur les bouzes de

vache". 3) Pez. albofusca Crn. „Sur des crottes de Mulot".

Synes at være syn. med Plkaria murina Fckl. 4) Pez. ascoboU-

morpha Crn. „Sur les fumlers d'étable".

Følgende i samme Værk beskrevne Ascoboler bør helst hen-

regnes til Peziza: 5) Ascob. insignis Cm. „Sur les bouzes de

vache anciennes". 6) Ascob. pulcherrimus Crn. „Sur les bouzes

de vache anciennes". 7) Ascob. cinereus Crn. „Sur les bouzes de

Kickx: „Flore Crypt. des Flandres", 1867. S. 476—77 be-

skrives under Ascololus følgende to Pezizaer: 1) Ascob. pulcher-

rimus Crn. „Sur les bouzes de vache récentes". 2) Ascob.

cinereus Crn. „Sur les bouzes de vache récentes". S. 479 be-

tegnes Slægten Peziza L. saaledes: „Disque d'abord urcéolé et

fermé-connivent, puis dilaté. Théques restant immergées, dépour-

vues d'opercule, expulsant leurs spores sous forme d'un petit nuage

coloré. Excipule cupulé, marginé, voilé a l'extérieure , sessile ou

stipité. Chez quelques especes des speiinogonies ou des sphacélies,

celles-ci produisant parfois un mycelium sclérotique." Som Pattedyr-

gjødningsformer beskrives: Pez. dlversicolor Fr., der er synonym

vaeå Ascophanus pJlosus (Fr.) Boud. 3) Pez. gramdata Bull. „Sur

les houses de vache".

Fuckel: „Symbolæ mycologicæ", 1869—70. S. 286 o. flg.

beskrives under Ascobolus nedenstaaende pattedyrgjødningbeboende

Pezizaer: 1) Ascob. caninusYcU. „An faulendom Koth von Hunden".

Benne Form turde være syn. med Plicaria umrina Fckl. 2) Ascob.

granulatus (Bull.) Fckl. ..Auf faulem Kuhkoth". o) Ascob. leporum
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jitli \(iii Lapiiis'". 4) Ascob. c

m Pfertleu". ')) Ascob. pulc/tc

vim Kiihcn." (5) Ascob. insq/ni.'i

Liilieir'. S. {)26 uiidor nk-aria:

Cooko: „Handbook of Britisli T-un-iS II. 1871.

i-haractoiiseros S. tlOT) baaledes: ..Cup-sliapod; cups m

coucavo. sonii opeii: disc naked; asci fixed.'" Dor 1)C

gt'udo Pattodyix)ødnin<>-sfonucr: 1) Pez. granulafn Bnll

duiij?." TndfM- Ascobolus S. 731 : 2) ^ato/a cmernts

cow dung.'- (Berkoley's ug Broomo's Bidrag en

olk'-. 1S71). S. 8 boskrives Pezha Dill.

ftilia vel stipitata, glabra vel pilosa. Cu-
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Samme Forf.: „Fiing-i in insulis Spetsbergen et Beeren Biland"

(„Ofv-ers. af kngl. Yetensk. Ae. Forh.", 1872). S. 95: Pez. ster-

corea Pers. „In stercore anserino ad Kingsbay."

Fuckel: „Symbolæ mycologicæ", Kachtr. II, 1873, Separat-

aftr. S. 64 : Humaria stercorea (Pers.) Fckl. Var. aurantiaco-flavo

Fckl. „Auf Knhraist."

Quelét: „Les Champignons du Jura et des Vosgos", II.

1873. S. 385 betegnes Slægten saaledes: ,,Peziza Fr. Cupule

céracée, charnue, sphérique puis en coupe, sessile ou stipitée. Yoile

farineux, villeux ou tomenteux. Hmenium tapissant l'intérieur.

Spore explosive (spliérique, ovale ou fusiforme). TeiTestre ou

épipli}i;e." Af Pattedyrgjødningsforraer omhandles nedenstaaende

:

1) Pez. membranacea Schum. „Sur la bouse." 2) Pez. gramdata

Bull. „Sur la bouse."

I „Symb. myc", 3 Nachtr., 1875, S. 32, opstiller Fuckel

sin H. stercorea var. aurantiaco-flava som en selvstændig Art under

Xavnot // alpina Fckl. De af ham i „F. rh." udgivne Exempl.

SMies dog ikke at retfærdiggjøre dette.

I ..(^revillea", Vol. 4, 1875, beskrives S. 92 en ny Pezha fra

de Foren. Stater: 1) Pez. scubalonta C. & Ger. „On horse dung."

Og sammesteds: 2) Pez. (Sarcoscypha) coprinaria Cooke. „On

dung. Kannoch. Skotland."

IJrefeld: „Die Entwickelungsgesch. der Basidiomyccfpii'-

(..Botan. Zeitung", 1876, Nr. 4). S. 56 giver Br. nogle ileddel-i-

om de saakaldte Befnigtningsorganer hos Ascymycoteme : han

kræfter de Iagttagelser, der i nævnte Eetning ere gjorte ho> /

rotiuiii , Erysiphe, Ascoholus Og Pen'icillhun , men menfr at I- -

uingen er aldeles feilagtig. De som Kjønsredskaber }H\skirV!s< '

'

-

-i'irr have nemlig efter hans Opfattelse slet Intet lue.i s.vxii;,:-
•

^' lif. I Overensstemmelse hermed udtalt-r Ph. van TJ.L:l!'jn

'Mu. Zeitung", 1876, Xr. lli. <>- han ].aavtaa]' »ihI -i; . at

'terne fuldstændigt mangle Sesiialitut.
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Hidtil have Mycologeme næsten uden Held bestræbt sig for

at udrede de under Peziza Dill. indbefattede Formers Systematik.

Det betydeligste Bidrag er Boudier's Monographie over Asco-

bolerne, hvoraf jeg ogsaa nærmest har ladet mig lede.

Bonorden gjør i sin „Handbuch der allgem. Mycologie" op-

mærksom paa, at Fries's Inddeling er meget kunstig, og udkløver

den gamle Slægt i flere Genera. I sit senere udkomne Værk:

„Abhandlungen aus dem Gebiete der Mycologie" 1864, synes han

imidlertid aldeles at have opgivet Sagen.

Tulasne foretog vel Ændringer, dog uden egentlig at op-

stille en systematisk Bygning, og det var sikkert eiheller hans

Mening. Han siger Carpol. III om Pezizei: „Discomycetum centnuu,

nobilis Fungorum familiæ nobilissimos typos attingimus, jam vero

fractis veribus, librum nostrum paucis absolvere cogimus". Samme-

steds omtales IS'otaris's Behandling af disse Svampe som mindre

vellykket.

Paavirket af Nylander anvendte P. A. Karsten Jodreac-

tioneme efter en stor Maalestok i Systematikkens Tjeneste. Herved

har han vel opnaaet et Middel til en lettere Bestemmelse af de

finske Pezizei; men kun i ringe Grad givet Bidrag til en dybere

Indsigt i disse vanskelige Formers Naturhistorie. Th. Fries turde

sikkert ogsaa have Eet, naar han i Striden med Nylander siger:

..Ni>tas chemicas ad systematicum usum parvi vel nullius esse mo-

luiiiti'-. Jeg opfatter nemlig ikke Systematikken som et udvortes

Hjælperedskab til at udfinde Arternes Navne i Videnskabens store

Fuckels systematiske Bygning er saa løs, og hans nye

Slægter saa slet begrundede, at vist Ingen vil følge ham.

Der or staii sni;t ciidiiu Uføre, og en i videnskabelig Hen-

seen.le væniifuld Ficm.stilliiig af Pezizaernes Afdeling findes ikke.

7V-. albo/usca Cm., Ascob. caninus Fckl., Ascob. hyperhoreus
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Karst., Fez. microscopica Wallr., saa

tages, Antallet af Pattedyrgjødningsformerne 18.

Excrementer af planteædende Patted}T, navnligt gammel Ko-

gjødning, er rigest paa Former og paa Exemplarernes Antal. Pez.

murina synes fortrinsvis at være knyttet til Vinteren; de øvrige

har jeg navnligt fundet i de fugtige, endnu temligt varme Efter-

aarsmaaneder; Pez. granulata er den almindeligste. De ere lige-

som Ascobolerne en søgt Føde for Podurer. Følgende ere fundne

i Tydsklan(

1) Pez. granulata.

3) — Leporum.

4) - cmerea.

5) — pulcherriv

2) Pez.. granulata.

3) -
Fland evn (occid. et orient.;

1) Pez. ci7ierea.

2) " pulcherrim,

3) — granulata.

Paa cle britisk e Øer:

1) Pez. granulata.

2) — cinerea.

Vosges:

1) Pez. merdaria.

2) — granulata.

3) — ascohoUmorpha.

5) - pulchcrrinm.

6) ~ cinerea.

4) ^^ cinerea.

I Sverij

1) Pez. undella. 11) — nov. spec.



Heraf ere Pez. memlranacea og Pez. vaccinea i voi-t Land kun

fundne af Schumacher. Den førstnævnte er forskjellig fra Pez.

membranacea All), k Schw. Conspect. S. 316, Tab. 1, Fig. 5.

Danmarks Bidrag er opført efter Schumacher 's „Enumer.'^

II, „FL Dan." og efter mine ^guQ Iagttagelser; de øvrige Landes

efter de i det Foregaaende omhandlede Skrifter.

I Schumacher's „Ennmeratio" II, S. 418, beskrives Peziza

scybalorum, der afbildes i „Flor. Dan." under Slægtsnavnet Mi/ro-

thecium, XU, Tavle 2083, Fig. 1. Figuren kan imidlertid ligesaa

godt betyde det Ene som det Andet. Sammesteds S. 435, Pez. vi-

ridis. Haandtegningen i botan. Haves Bibliothek henviser denne

Form til Ascobolus furfuraceus. —
Pez. granulata Bull.

I stor Mængde paa Kogjødning fra Landets forskjellige Egne.

Aug. til Decbr. 1874, 1875.

Sporocarpievæggens crystallinske Vorter ere dannede af frem-

springende Celler, hvis Form og StøiTelse er forskjellig; de ere

ofte store og runde, især ved Tortens G-rund; deres Indhold er

vandgraat og Væggene tynde. (Tavle VI, Fig. 39—42). Jeg kan

her ikke undlade at omtale en Skuffelse, som jeg i længere Tid

trods alvorlig Undersøgen var Gjenstand for, og som har Lighed

med den af Hoffmann i „Icon. Fungorum" S. 38 beskrevne (Ag.

fPratellaJ conipilus). Under Studiet af Vorternes Celler saae jeg

nemlig, at der i flere af dem fandtes 7—8, sjeldent færre, til en

Gruppe forenede, hyaline, glatte, uregelmæssigt elliptiske Sporer

eller Conidier, som vare 7*/2—9 //I. og 4V2/it. Jeg opfattede dem

som hørende til Svampen og antog, at Pez. granulata var udrustet

med to Slags Formeringsorganer. Flere Gange til forskjellig Tid

fandt jeg dem, og de forbleve roligt, hvor de vare, endskjøndt jeg

lod Vanddraaber løbe nedad Præparaterne for at skylle dem bort.

Da jeg nu ikke har megen Tro til Læren om Pleomorithisme

iblandt Gjødningssvami>e. saa blev jeg derved dreven til at anvende

en skarpere Critik end den, nogle audre Mycologer ved lignende
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Yderlaget, Barken, bestaaer af flere Kækker mere eller mindre

polygonale og- runde, tvkvæggede Celler, hos hvilke saavel Væggen

som ludholdet er farvet brunt. De fra Barken udgaaende mycelie-

liguende Haar ere ligeledes brunlige, skjøndt lysere, septerte og

tvkvæggede; de ere endvidere i Eeglen lange og foroven oftest af-

slidte, itubrudte; deres Grund-Led er en Barkcelle.

Gjennem nogle gulladne, mindre Celler gaaer Barken over i

den hvidgule Marv. Denne er bygget af pseudoparenchymatisk

Væv, som er dannet af meget uregelmæssige og indbyrdes i høi

Grad forskjellige Celler, hvis Yægge ere tynde, farveløse og stærkt

lysbrydende; nærmest Barken ere de mindst. Macerationspræparater

(Kogning i Kali) vise, at Sclerotiet er bygget af lange imellem

hverandre fast sammensnoede, septerte Hypher, hvis Celler navnligt

i MarA-partiet ere meget forskjellige i Form og Størrelse, og hvoraf

de yderste danne Barken med de dertil knyttede Haar. De brune

Barkceller løsne sig let fra Marvens (Tavle IV, Fig. 9—10). Det

er rimeligt, at hvad jeg her har kaldet Haar, i Virkeligheden er

Rester af det Mycelium, som oprindeligt dannede Sclerotiet.

Af et saadant udvikles en Feziza, som nedenfor beskrives:

Sporocarpium skaalformet, siddende; Discus okkergul eller rød-

gul, concav, meget svagt vortet af de kun lidet fremspringende

Asci; Eanden lysgraaladen, opstaaende, bruskagtig, itubrudt; Yder-

fladen nedad Siderne smudsigt gul, med mørkebrune Pletter, hvilke

hidrøre fra Sclerotiets Bark og ere udstyrede med Haardanuelser

af samme Beskaffenhed som dennes, desuden er den besat med

temlig lange, septerte, svagt brunladue eller faiTeløse, undertiden

grenede Mycelietraade, der lig en lys Dunkrave omgive Kanden og

trænge ned mellem Bestanddelene af det Substrat, hvorpaa Scle-

rotiet ligger.

Efterhaanden Sporocai-piet siin Skaalform; der opstaa

^g det udkløves i store Lapper, som om-

bliver da conv ex, bølget. Den største

Diam.; de øvrij.;-e meget mindre; fiere 10
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Sclerotiet er paa clotte Tidspunkt udtæret, rynket, og Marv-

cellernes Vægge niero olier iniiulre sammenfaldne, undertiden endog

Yderligere Oplysning give Figurerne v}: den til disse knyttede

Forklaring. Se Tavle IV, Fig. 11- 17. Jeg har kaldt den Jli-

pmsis efter J-5yeii. i tivis Xærhed jeg fandt den.

Fez. inshjnis (Crn.) Uoud.

I stort Antal sammen med Pcz. subhlrsutd Sclnnn. pi-, p. paa

gammel Menneskegjødning, der var i-ig jma Kirsebærsteue og

blandet med lidt Jord (under Buske i Kjøbenhavns gamle botan.

TLnei Ootbr. 1S74; fundet af Hr. Prof. botan. Didrichsen. For-

-Ivji'l!. 11 lurlh'iii denne Art og don nærstaaeude Pez. pulcherrbua

unci- ^i:j ii.u tilig deri. at Sporocarpiorne hos denue ere mere eller

Miiiidre evlindcrformede, Paraphyserne oftest ugrenede og svagt op-

>v ulmede i Spid&en, medens hins Sporocarpier ere næsten halv-

i'p.'ivulmede PJndeled. Dette er klart fremstillet af Crouan

(.,Flr. uu Fin.", S. 55, og „Ann. se. ^"at." 1858, T. 10, PL

13, H., F. n8~4o. G, F. 32—87). Men desuden angives samme-

steds, at Børsterne hos Pcz. insignis skulde være indskræid^cde til

t'ilJader. hvcirimod de hos den anden af de to nævnte Arter skulde

danne tU'rc. J>,'nne Angivelse har, bom ovenfin- omtalt, fornemlig

i"'væ<i..t Wurnniii („Beitr. /. 3Iorph. nndlMns. d. Pilze^ II Eeihe.)

til at be.-,tcmiue den af ham beskrevne Form som nærmest hørende

til Asa>}). puk'herrbnus Crn. Hertil kan jeg dog foie, at jeg

ingensinde har kunnet iagttage den Forskjel i Borstornes Anord-

aing, som angives af Brødrene Crouan.

Ptz. indcla-rrb.ta (Crn.) Boud.

U"t t.ilriu- paa Kogjodning (Kallebodstrand. Sj.idland: Ainairer)

Brodn
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efterat den er fjernet, f. Ex. ved en længere Behandling med Al-

kohol og Glycerin, vise Skillevæggene sig.

Pez. merdaria Fr.

I temlig Mængde paa Ko- og Hestegjødning (Kibes Omegn;

Amager) Eftersommeren og Efteraaret 1874.

Et eneste Exemplar paa gammel Hestegjødning (Holte, Sjælland)

Septbr. 1874.

Dens Beskrivelse opsættes, indtil jeg paany finder den.

Pez. murina (Fckl.) E. Ch. Hans.

Nogle faa paa Eævegjødning (Eudersdal, Sjælland) Mai 1874;

i stort Antal paa Kaningjødning (Ørsløv, Sjælland) Eebr. 1875.

Pez. cinerea (Crn.) Karst.

Nogle faa paa gammel Hestegjødning (Dyrehaven ved Kjøben-

havn) Maris 1874.

Subfam. Åscobolei.

Ascophanus, Ryparohius, Thecotheus, Saccobolus, Ascobolus.

I.

Ascobolernes Historie findes fremstillet i Boudier's „Mémoire

sur les Ascobolés" („Ann. des se. nat. 5««« s. Botan.", T. X, 1869, PI.

5—12). Mine Henvisninger til denne Afhandling ere efter et Se-

parataftryk.

S. 5 o. flg. beskrives Bygningen. Der gjøres blandt andet op-

mærksom paa, at Sporocarpiet (réceptacle) bestaaer af 3 forskjellige

Partier: 1) Det subhymeniale Lag, hvis Betydning i Overensstem-

melse med den ældre Opfattelse angives saaledes: „dont les cellules

supérieures donnent naissance aux théques et aux paraphyses .

2) Det derunder værende, tykkere Pseudoparenchym (parenchyme

propre). 3) Tderlaget (la membrane externe) og dettes undertiden

tilstedeværende Udbygninger (les granules furfuracés, les poils).

S. 6 beskrives Hymenium. Om Paraphyserae meddeles, at de

altid ere septerte og næsten stedse indeholde Oliedraaber. B. meiier
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at have set en snoende Bevægelse hos dem, fremkaldt ved Tempe-

raturens vexleude Fugtighedsgrad og tilføjer: „je me suis demandé,

si leur role ne serait pas celui d'organes excitateurs pour la déhi-

scence des théques, par la pression si legere qu'elle soit, quelle

leur font éprouver sous ces alternatives?" I den Omstændighed, at

den pludselige, bratte Udtørren er en mægtigt virkende Aarsag til

Sporernes Udtømning, seer lian en Grund, som taler for den frem-

satte Anskuelse.

Angaaende den imellem Asci og Paraphyserne ofte tilstede-

værende Gelatine („gélin" Crn.) bemærker B., at den er homogen

og gjennemsigtig, men ikke grynet, hvilket derimod hj'ppigt er Til-

fældet, naar den optræder hos Peziza. Som en virkende Aarsag til

Sporernes Udslyngning anføres ondvidere: „la pression, que les théques

subissent, et plutot la tension que leur fait éprouver le liquide, qui

les remplit". Derefter gjentages den gamle Yildftirelse, at Asci førend

deres fuldstændige Modenhed under Trykket af de yngre nedenfra

løsne sig fra det subhymeniale Lag og derved hæve sig og give

Anledning til den vortede Disens, der jo endog i nogle Tilfælde

f. Ex. hos Ascoh. immersus kan blive langhornet. De Bary har i

siu „Moii)h. und Phys. der Pilze" imødegaaet denne Opfattelse. B.

meddeler Iagttagelser, der vise, at Asci samtidigt med deres Tii-

bøielighed til at udvikle sig i vertical Ketning kunne, under en vis

Stilling af Sporocarpierne, krumme sig hen imod Lyset. Om de op-

skudte, „fra det subhymeniale Lag løsnede" Asci siges, at de ere

større end de fastsiddende, endnu ikke fremspringende. Deres

^ægge have megen Spændighed og trække sig efter Udtømningen

sammen til et betydeligt mindre Kumfang end før denne. Spo-

rernes Udslyngning forklares af denne Elasticitet, „qui se trouve

soumise a deux phases particuliéres : 1. Tension par raccumulation

du liquide jusqu' a rupture de ropercule. 2. Brusque mouvement

de retrait aprés la déhiscence et alors projection du contenu de l'or-

gane". Det betones med Hensyn til operculum, at den herfra hen-

tede Character ikke er tilstrækkelig til at begrændse Ascpbolerne,

eftersom de langtfra ere de enest« Discomyceter , der besidde det.
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Sporernes Tdvikling skildres S. 12 feilagtigt som en successiv,

og idet Cellekjernen betegnes: „le premier rudiment de la pre-

miere spore", saa har B. atter sagt mere, end han kan forsvare.

Han giver sine Meddelelser om ovennævnte Forhold, som om de

gjaldt for alle Ascoholer, men Henvisningen til Figurerne er knyttet

til Ascob. furfuraceus; om han har undersøgt andre sees ikke.

I Henseende til den hrune Farve, hvormed Sporerne ofte optræde,

angives, at den er foranlediget ved en vis Tdtørring, eller derved,

at de af forskjellig Grund blive længere Tid end sædvanligt i Spo-

rocarpiet. Farvestoffet, der findes hos Ascobolei genuini, er efter B.

udelukkende knyttet til Episporium, der herved mister sin Seighed

og bliver voxagtig samt udstyres med de for denne xifdeling eien-

dommelige Spalter, „gercures, fissures". Disse ere af tidligere My-

cologer blevne misforstaaede, og B. mener at være den første, som

har udredet det rette Forhold, men dette er ikke Tilfældet, selv om

hans Tydning skulde være den rigtige; thi allerede 1866 skriver

De Bary i „Morph. und Phys. der Pilze" S. 128: „Die zierlichen

Langsstreifen auf den ovalen Sporen von Ascobolus furfuraceus

und Verwandten sind enge, soviel ich erkennen konnte, vollig offene

Langsspalten in dem schon violetten Episporium". SomExempel paa

Hypertrophie beskrives hos Ascob. lignatHis, Crouani, viridis, fur-

furaceus, glober og immersus Sporer, som have opnaaet en Stør-

relse af 3—4 Gange den normale. Der gives tillige flere Exempler

paa Atrophie og paa Ascobolei genuini, hvis Episporium er blevet

farveløst. De galatinøse Yedhæng og Hylstre omtales, og der

gjøres navnligt for Saccobolus's Vedkommende opmærksomt paa, at

alle Sporerne her ere indesluttede i en fælleds Sæk. Spiringen af

Sporerne hos Ascob. viridis foregaaer 8—10 Timer efter Udsaa-

ningen. De forøges herved lidet i Volumen, aabjie sig derpaa i

den ene eller i den anden Ende, undertiden i begge eller paa et

hvilketsomhelst Punkt af Overfladen for at udsende farveløse

Spiretraade.

De to Slags Conidier, som Coemans litsknver. M\-t.' B.

forgjeves, derimod saae han ofte ft-emmed Indbkuuliiig af rcniciUium
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glaucum anfalde Udsaaningen af ovennævnte Art. Hos Ascob. fur-

faraceus iagttog B. ligesom tidligere Tulasne Carpogoniet (le sco-

lécite). Efter hvad vi nu vide om detto Organ, er det en Feil-

tagelse. naar der S. 10 siges: „Le scolécite. du reste , ne tarde

pas a disparaitre, et on ue le retmuve d('ja plus. loNque les para-

physes ont pris un pen d'accroissement , lougtemps avant l'appari-

tion dos premiers vo'-tige.s des theqiies."

re:izæ med opercuhnu og \el na\nlig næi'mest Hwnaria. De ind-

deles i to store Grupper: de egentlige Ascobolcr, Aacobolei genuini,

og de pezizaagtige . AscohoUi spur'd. Det store Antal tidligere

opstillede Arter reduceres til et mindre, og nye føies til.

S. 20 angives Subfaniiliens Characterer: „Ascoholei. Sectio

Pezizearum fthecis operculatis). Keceptaculuni caruosum aut car-

noso-gelatinosum , minutum, sessilc. rarissime stipitatum, margina-

tiim aut immarginatum. e\tus glabriun, aut fuifuraceum, aut pilis

erectis vestitum. Hymenium primo idanuni rarius concavum, dein

MiUo convexura, rarius in nuijoribus nndulatum, semper, saltem

mat utine, thecis prominentibus nigro- aut hyalino-papillatum. Pa-

i'aplivses numerosæ aut raræ. simplices aut divisæ, septatæ, lineares

vel ad apicem crassiores. longitudine thccas æquantes, aut su|iit-

antos. rarissime curtæ. T])ocæ curtip aut elongatæ. semper anipl.r.

non c\lindricæ, clavatæ. ad apicem latiores. ad basin sæ])iu> d\\<'-

nuatæ, octosporæ aut polysporæ, operculo rotun<lato aut sub-tnan-

gulari semper donatæ, et. ut parapliyses, gel.itiua fre<[venter im-

colorato sæpe rimoso, aut e])isporio niembr.inacco et tune hyalino;

intus non granulosæ, nucleo unico medi'> i'n-iin • .!i-.|,i,": •
. abs<[ve

stedevierelse af de tre Characterer : 1)1 ; - j.Mhio

Asei vortet Discus. 2) Opercuium^ 'i.' af

Oliedniiiber og granulos >I;i->'' ! >! ''li

henregnes Angelina? Fries, Adcnholus _ ..,/e/



spurii: Thecotheus, Ryparohius og Ascophanus. Med Undtagelse af

den første indbefatte alle disse Slægter gjødningbeboende Former.

S. 24: ,,Ascoholus Pers. Elvella et Peziza pro parte Scopoli,

Hudson, BuUiard, Sowerby, De Candolle, Bolton. — Ascoholus Per-

soon. Tentam. disp. meth. Pung. et cæterum auctorum recentiorum.

Eeceptaculum camosum aut carnoso-gelatinosum , extus glabrum aiit

furfuraceum, aut rarius pilosum, sessile aut rarissime stipitatum

margine nuUo aut membranaceo, furfuraceo, lacerato, rarius integro

Hymenium gelatina sæpius lutea farctum et tune lucidum, primo

concavum aut planiun denique convexum, thecis longe exsertis nigro

echinatum. Paraphyses numerosæ, gracillimæ, lineares, ad apicem

vix incrassatæ, thecis longiores, simplices aut ad imam basin divisæ,

septatæ, intus -six granulosæ. Thecæ elongatæ, clavatæ, amplæ,

ante apicem latiores, ad basin attenuatæ, operculo rotundato umbo-

nato dehiscentes, sporas 8 includentes. Sporæ episporio -ceraceo

vulgo longitudinaliter rimoso, rarius leve, verrucoso aut venniculato,

sed etiam freqventer liypertropliia variante, liberæ, nudæ aut mem-

brana laterali adnata, aut singulatim circumdante et tune subaggre-

gatæ sed facile secedentes; maturæ ad extremitatem thecæ sic aggre-

gatæ, sex in duabus seriebus juxta positis et una utraqve extremi-

Pølgende Pattedyrgjødningsformer beskrives: Ascob. furfuraceus

Pers. Den forekommer paa forskjellig Pattedyrgjødning ; men er af

Karsten tillige funden paa Pugleexcrementer. 1) Ascoh. vinosus

Berk. „Ad stercus cuniculorum." 2) Ascoh. Cuhensis Berk. et

Curt. „Ad stercus porcinum." 3) Ascob. ærugineus Fr. „Ad

Ascoh. glaher Pers. „Ad stercus eqvinum, asininum, rarius vacci-

num, o\iuum etc." Tar. lenticularis. Denne Art er af Fuckel

funden paa raadne Kaalstængler. 4) Ascoh. LeveiUei Boud. „Ad

stercus eqvinum." 5) Ascob. jrnrphyt^osporus (Hedw.) Fr. „In stra-

minibus fimi veteris eqvini.'' 6) Ascob. hnmersus Pers. „Ad ster

us vaccinum, ovinum et eqvinum." Ascob. Cuhensis og Ascoh. por
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phyrosponis kjender B. kiin gjennem Literaturen. Den første er

hidtil kun fimden paa Øen Cuba.

S. 38: „Saccobolus Boud. Ascoholus Pers. et omnium auctorum

recentiorum. Keceptaculum carnosum, sessile, extus glabrum, nitidum

Hymenium planum dein convexum, lucidum, thecis minus exsertis

granula nigra nitida simulantibus vestitum. Parapliyses numerosæ

minus graciles, ad apicem incrassatæ, septatæ, simplices aut ramosæ

intus vix granulosæ, longitudine thecas æqvantes, gelatina vix con-

spicua immersæ. Thecæ curtæ, amplæ, ad apicem subqvadratæ, da

basin attenuatæ et tune subcuneiformes, operculo sæpius triangulari

non umbonato dehiscentes, sporas 8 includentes. Sporæ episporio

ceraceo, leve, rarissime minute et sæpius transversim rimoso, mem-

brana communi inclusæ, maturæ ad extremitatem thecæ varie

aggregatæ."

Alle Arterne ere knyttede til Patted3Tgjødning. 1) Sac. Ker-

rerni (Cm.) Boud. „Ad stercus vaccinum exsiccatum, rarius

ovinum." 2) Sac. violascens Boud. „Ad stercus cuniculorum."

præsertim ovino." Yar. A. Denne Art er sikkert syn. med Ascob.

versicolor Karst. 4) Sac. globulifer Boud. „Ad stercus cunicu-

S. 43 og 44 omtaler B. nogle tvivlsomme, ufuldstændigt be-

S. 45: .^Thecoflieus Boud. Ascobolus Cm. et recentiorum

auctorum. Keceptaculum ceraceum, sessile. Hymenimn erum-

pens. imniargiuatura, opacuni. subpruinosura , primo planum dein

convexum, thecis lunge ex.^ortis crystallino- asperum. Paraphyses

longiores, gracillimæ. numerosæ. gelatina immersæ. Thecæ maximæ,

elongatæ sed ami)læ\ in specie nota polysporæ, ad apicem subumbo-

natæ. maturæ dimidia parte circiter exsertæ. Sporæ hyalinæ. nucleo

quotios mucilagine singulatim circuiuilatæ. 1) Th. Pelleiieri (Crn.)



s. 47: ,,RyparoVms Boiid.

oculo nudo conspicuum, ceraceum, marginatum, sessile, disco piano;

thecis prominulis punctato, siccum margine inflexo rotundatum. Pa-

raphyses raræ aut rarissimæ, curtæ, septatæ, gelatina vix con-

spiciia immersæ. Thecæ niinutæ sed pro ratione amplissimæ , sæpe

ovatæ, ad basin vix attenuatæ, semper polysporæ, operculo maximo

convexo deliiscentes, maturæ disciim parum superantes. Sporæ mi-

uutissimæ, hyaliuæ, numerosissimæ, nunqvam intus granulosæ, nucleo

vix conspicuo, maturæ in globulum oblongmn aggregatæ sed facile

disjunctatæ."

Alle Arter ere knyttede til Pattedyrgjødning. 1) Ryp. brun-

neus Boud. „Ad excrementa humana exsiccata sed rarius; sparsi

„Ad stercus canimun, felinum, rarius ad alia." Denne Art er tid-

ligere beskreven af Fuckel under Xaraet Ascob. crustaceus. „Hed-

wigia" 1866. 3) Bi/p. felinus Boud. „Ad stercus felinum."

4) Ryp. dubius Boud. „In materia mucosa exteriore scybalorum

ovium." 5) Ryp. myriosporus (Cm.) Boud. „Ad album græcum

S. 51: „Ascophanus '.

culum camosum, glabrum, aut pruinosum, aut etiam pilosum,

marginatum, semper sessile. Hymenium planum, aut conve

gelatina raro conspicua, thecis panim prominentibus, semper er

lino-papillatum. Paraphyses thecarum longitudine , simplices

ramosæ, septatæ, graciles aut ad apicem incrassatæ, byalina

coloratæ, intus sæpius gi-anulosæ. Thecæ crassæ, clavatæ,

oblongo-ovatæ; hyalinæ au. .._ , __

includentes (unica specie thecas 16-sporas offert), operculo

rotundato, sæpius recurvato, dehiscentes. Sporæ

ovatæ, semper hyalinæ aut vix tinctæ,

singulatim circumdatæ, episporio hyalir

punctato, nucleo conspicuo;

gatæ: sex in duabus seri



De allerfleste hertil hørende Arter ere Pattedjrgjødnings-

fomer: 1) Ascoph. subfuscus (Crn.) Boud. „Ad stercus cauinum,

rarius felinum." 2) Ascoph. minutissimus Boud. „Ad stercus eqvi-

mim." 3) Ascoph. Coemansii Boud. „Ad stercus vaccinum." Denne

Form er tidligere, 1865, af Berkeley og Broome beskreven i

Ann. N. H. under N^avnet Ascoholus microsporus. 4) Ascoph. gra-

nuliformis Boud. „In stercore vaccino vetusto." 5) Ascoph. argen-

teiis (Cun-.) Boud. „In stercore vaccino." Denne Art kjender B.

kun gjennem C o ok e 's Mon., Nr. 20. I „Florule du Fin.", S. 57,

meddeles, at don' er funden ved Brest. 6) Ascoph. viclnus Boud.

„In stercore vaccino vetusto." 7) Ascoph. ochraceus (Cm.) Boud.

„Ad stercus vaccinum vetustum, etiam ovinum." Den er sikkert

syn. med Pez. minutella Karst. 8) Ascoph. sexdecbnsporus (Cm.)

Boud. „Ad stercus eqvinum vetustum et asininum, rarius vac-

cinum." 9) Ascoph. aurora (Cm.) Boud. „Ad stercus vetustum

eqvinum, rarius vaccinum." Den er i „Hedwigia" 1866 beskreven

af Fuckel under Navnet Ascoholus nitidus. Ascoph. cinereus

(Cm.) Boud. „Earo ad stercus vaccinum." Hører til Peziza.

Ascoph. carneus (Pers.) Boud. „In stercore vaccino vetusto."

Var. cuniculi. „Ad stercus cuniculorum." Saavel Hovedformen

som Yar. har jeg fundet paa Gaasegjødning. Ascoph. saccharinus

(Curr.) Boud. „Ad fimum." Ifølge Cooke's Handb. H, S. 781,

forekommer den ogsaa paa gammelt Læder og paa gamle Pjalter.

11) Ascoph. papillatus (Pers.) Boud. „Ad fimum cuniculorum et

vaccinum." 12) Ascoph. ciliatus (Schmidt) Boud. „Ad stercus vac-

cinum." B. kjender kun denne Art gjennem Literaturen. 13) As-

coph. pilosus (Fr.) Boud. „Ad fere omnia stercora." A. Formå

typica. Ascob. pilosus Fr., Cm.; Peziza diversicolor (pro parte)

Fr. „Ad stercus ovinum, caprinum rarius ad stercus vaccinum

aut eqvinum vetustum." B. Var. eqvinus. Pez. stercorea, var.

eqviria Pers.; Pez. cervina? ejusdem. „Ad stercus eqvinum fre-

qveatissimus." C. Var. vaccinus. „Ad stercus vaccinum."

S. 66 omhandles Ascobolei spurii dubii; S. 67 , 68 Ascoholei

excludendi, Arter, der hidtil have været regnede til Slægten Asco-



r bør stilles nuder Pezha. Pattodyiyjoil-

Ascoh. pukherrimvs, 2) Ascoh. insignis,

4) Ascob. J.eveillei, nWo forst Ijcskreviio

(lorhon. Ascolohis Lere.ilki

S. 68 O!,' <>9 boskriNc^

sum Asvoh. Leveilh'i Cni., og Bo u dier tilføær: ,Jo m douto

Crou.ni, quan<l cos di,scomycete.s luiroiit été mieux étudiés".

syu. mod ovoustauoiide. Moiiogi-apliion sluttes mod en Fortognclse

over nogle Arter, som liavc været honrogiiodo til Asci)})okTiio . men

hvis Plads er aiidoiistods. Iblandt disse findes ogsaa on, som kan

forekomme paa (ijodning, nemlig Ascoh. testaceus A\'allr. = J'ezha

Fuckel: ..Symbolæ mycologicæ" r.,Jahrb. des Nass. Ver. fiir

Xaturkunde", XXIII und XXIV, 1869 und 1870).

S. 286 o. ti. omhandles folgendo Pattodyrgjodningsforraer:

1) Ai^roL iwmersii.s Pers. „Auf faulem Kotli von Kiihen." Ascob.

„Hirrosponis Crn. „Auf faulom Koth von Pferden." Denne

Poi-m horer under fnreg<iaendo Art. Ascob. cjlaber Pers. ..Auf

faulem Koth \on Kiihen iitid wilden Kaninchen. Einuial auf fauleu

Kohlenstengeln." 2) Ascob. Kerrerni Crn. „An faulem Koth

vun Kiihen.'- Deuuo Art gaaer ind under Slægten Saccobolns.

3j Ascob. dilutellus Pckl. „An faulem Koth von Hunden." Lige-

som foregaaende hører ogsaa denne Art iiui under Slægten Sacco-

bolns ug stemmer nærmest overens med Sac. depmiperatus, hvortil

den .slutter hig som en temlig stor Form. Ifølge mine Iagttagelser

t'r >id>tn!i'viiti' Art neto}) tilboielig til at \ ariere i Henseonde til

Størrel.M-forlu.ld. 4) Ascob. pilosus Fr. „An faulem Koth von

Kehen.'- ILoYiiT til Ascop/uinus. 'j) Ascob. (/ranuli/onais Cni. „Auf
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laulem Koth von Kiihen und Zieg-en." Hører til Ascophanus.

6) Ascob. sexdechnsporus Crn. „Auf faulem Koth von Pfer-

den." Hører til Ascophafius. 7) Ascob. Pelletieri Crn. „An

faulem Koth von Hunden." Hører til Thecotheus. 8) Ascob.

crustaceus Fckl. „Auf faulem weissem Koth von Hunden." Hører

til Ryparobius. 9) Ascob. nitidus Fckl. „An faulem Koth von

Pferden." Hører til Ascophanus. Ascob. vinosus (Berkl.) hører

efter Fuck els Beskrivelse ind under Ascophanus carneus (Pers.)

Boud. Ascob. niveus Fckl. „An faulem Koth von Hunden." Den

hører til Ascozonus og er rimeligvis syn.' med Bo udi er' s Fez.

cunicidaria og med Croilan's Ascob. Leveillei. 10) Ascob. albicans

Fckl. „Auf mit Pferdemist vermischtem Sand und Moosen." Hører

til Ascophcmus. Ascob. ciliatus Kze. & Schm. „Auf faulem Koth,

besonders von Pferden." Fuck el' s Form hører til Ascophanus

pilosus (Fr.) Boud. Det samme er Tilfældet med hans Ascob. pa~

pUlatus og Ascob. diversisporus , hvilke begge angives at voxe paa

raadden Kogjødning.

I samme Værks „Erster Nachtr." S. 334 omtales atter Ascob.

Pelletieri og Ascob. niveus.

Klein: „Mycolog.- Mittheilungen", Taf. X („Aus den TerhamU.

der k. k. zoolog, hotan. Gesellsch. in Wien", 1870). S. 566 be-

skrives imder Kavnet Ascob. elegans sp. n. en Form, som jeg er

meget tilbøjelig til at antage for Ascob. immersus. Sporemaalene

angives i Pringsheim's Jahrb. , 8 B., S. 350. Den fandtes paa

gammel He^egjødning, der om Vinteren var bragt ind i Værelset.

Under saadanne Vilkaar har jeg ikke sjeldent seet Ascob. iuwiersus

antage et Udseende, der or noget forskjelligt fra det noraiale, og

som stemmer overens med Klein 's Figurer.

Glinka Janczewski: „Morpholog. Untersuchungen iiber

Ascob. furfuraceus'' („Botan. Zeit." 1871, Tab. IV, Nr. 17 og 18).

I denne Afhandling beskrives først Bygningen af et fuldt udviklet

Sporocarpiiun (Cupula), derpaa dettes Udvikling, og der gives i begge

Retninger nye Bidrag. Sporerne opstaa simultant og ere som

modne forsynede med et farveløst, dobbelt Endosporium, der udadtil
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omgives af det violette Episporium og indeslutter det protoplas-

matiske Indhold.

Om de fuldmodne Sporer meddeles følgende Oplysning: „Die

Botrachtung unter starker Vergrosserung zeigt, dass was man bis

,i
'Tzt fiir Spalten liielt, nicMs weiter als diinnere Streifen derselben

.Mi'mbran (Episporium) sind, welche gar keine Locher besitzt."

(Smlgn. de Bary's og Boudier's foran meddelte Opfattelse).

Forskjellige cbemiske Eeagentsers Indvirkning omhandles S. 260.

Ogsaa J. bestrider Rigtigheden af Coeman's Paastande, at Asco-

bolsporer let spire i Fugtighed og danne et Mycelium, der afsnører

penicillium- og torula-lignende Conidier. For at faa Sporerne af

Ascob. furfuraceus til at spire maatte han tvertimod anvende en

aldeles særegen Methode: En Kanins Foder blev blandet med en

god Portion af violette og brune Sporer, og disse bleve efterat

have foretaget Vandringen gjennem Dyrets Fordøjelsescanal udskilte

fra Excrementeme. Efterat de havde gjennemgaaet en saadan For-

beredelse, spirede de ligesaa godt i Vand som i Gjødning, idet de

fra ethvei-tsomhelst Punkt af Ovei-fladen udskjøde Spiretraade, hvis

3Iembran er en umiddelbar Fortsættelse af det indre Endosporium,

hvorfor det ydre og tillige Episporiet, hvis det endnu existerer,

gjennembrydes. I Nr. 18 gives først en kort, historisk Oversigt over

Forarbeiderne til Udviklingshistorien. Befrugtningen beskrives.

Saavel Carpogoniet (scolecit) som PoUinodiet stemme i alt Væsentligt

overens med hgnende Dannelser hos andre Ascomyceter. Om der

foregaaer Copulation eller ei kunde ikke afgjøres. Ligesom i andre

Tilfælde bliver ogsaa her det hele „Kjønsapparat" omspundet af et

Hyphevæv, saa at der opstaar et kuglerundt, lille Nøgle, i hvis

Midte Carpogoniet findes; dette vil imidlertid paa Grund af stærkere

Vawt i Nøglets øvre Parti snart være anbragt i den nedre Halv-

del. Dannelsen af Sporocarpiets (Cupulas) Væg og af Hymeniet

beskrives. De peripheriske Lag blive paa hele Overfladen omdan-

nede til gulladen, pseudoparenchymatisk Bark. Der paavises navn-

ligt, hvorledes, efterat Paraphyseme allerede ere traadte frem af

Sporocarpievæggens Væv, den 3die eller 4de af Carpogoniets CeUer,



talt fra dettes Spidse, tiltager i Størrelse og fra sin Overflade udskyder

nogle Hypher, ind i hvilke Modercellens Protoplasma strømmer. De

blive derpaa septerte og forgrenede og. danne Subhymenialvævet, af

hvis Hypher Asci udvikle sig. Den omtalte Carpogon-Celle kalder

J. „ascogen Celle", eftersom det jo er den, der udvikler Asci. Han

har i samme Carpogonium aldrig fundet mere end 1 ascogen Celle,

derimod i samme Sporocarpium en Gang 2 Carpogonier.

Det betydningsfuldeste Eesultat af disse Undersøgelser er dette,

at der herigjennem vises, at Paraphyseme have en Oprindelse, der

er forskjellig fra Asci's, og at de i Modsætning til sidstnævnte

kunne betragtes „als geschlechtslosen TJrsprungs".

Tilstedeværelsen af Carpogonium angives foniden hos nævnte

Art tillige hos Ascoph. carneus, saccharinus og pilosus.

J. er tilbøielig til at tro, at der findes en interessant og be-

tydelig Forskjel i IJdviklingen af Peziza og af Ascoboleme. Hos

de sidste opstaaer Hymeniet inde i Sporocarpiets Væv og er fra

Begyndelsen af aldeles omgivet af Barklaget, medens det derimod

hos førstnævnte Genus antages bestandigt at udvikle sig paa Sporo-

carpievæggens Overflade ; Peziza vilde i saa Fald modsat Ascobolerne

blive virkelig gymnocarp.

Cooke: „Handbook of British Fungi", H, 1871. S. 725 be-

skrives Genus Ascololus saaledes: „Receptacle orbicular, marginate;

disc patællæform; asci esploded.'- De af Bo udi er opstillede Slægter

blive her opfattede som Grupper eUer Subgenera. De engelske

Pattedyrgjødningsformer findes at være: 1) Ascoh. vinosus Berkl.

„On rabbit dung." Her mener Berkeley at have opdaget Stylo-

sporer, som skulle udvikles fra Paraphysens øverste Del. 2) Ascoh.

ærugineus Fr. „On horse dung." 3) Ascoh. immersus Pers. „On

old cow dung and on sheep and horse dung'." 4) Ascob. brunneus

Cooke (not Mi/p. brunneus Boud.). „On cow dung." Saccobolus

Boud.: 5) Ascob. Kervemt Cm. „In small groups upon old

cow dung." 6) Ascob. depauperatus B. & Br. „On dung of sheep,

horse and deer." I Anm. bemærkes om denne: „sporidia as in

A. vinosus and some others coUected in a distinct sac." Men denne
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,,distinct sac" er netop det væsentligste Mærke for Saccoholus, og-

saaledes maatte ogsaa A. vinosus gaa ind under denne Afdeling,

hvilket i Virkeligheden antydes ved Figuren af dens Ascus (Ann.

]s\ H-, 3 S., Tol. XV, lSv.1083, T. 16), hvorimod den afbddede

Spore viser hen til en typisk Ascoholus, hos hvilken Sporerne aldrig

findes indesluttede i et fælleds Hylster, „distinct sac". Der er saa-

ledes her Modsigelse og Confusion saavel i Text som i Afbildning.

Ascophanus: 7) Ascob. granuliformis Cm. „On cow dung."

8) Ascoh. 7nkrosporus B. & Br. „On dung of cows and sheep."

9) Ascob. argenteus Curr. „On cow dung." 10) Ascob. sexdecim-

sporus Crn. „On the droppings of cows and horses." 11) Ascob.

ciliatus Schm. „On cow dung."

P. A. Karsten: „Mycologia Fennica", L („Bidr. till Kanned.

af Finlands Nat. och Folk", 1871). S. 8 gives følgende Fremstil-

ling af Slægten Ascobolus Pers. : „Apothecia sessilia, rarissime suh-

sessilia, glahra, planiuscula, ceraceo-mollia , excipulo cellulis paren-

chymaticis contexto, hynienio moUi, fiuxili, fere ungvinoso, Asci

late clavati, oblongati vel oblongato-ellipsoideæ, sæpe apice operculati.

Sporæ 8næ ellipsoideæ, rarius sphæroideæ vel oblongatæ, simplices,

eguttulatæ, \åolascentes vel violaceo-fuscæ. Paraphyses filiformes."

S. 76 0. flg. beskrives nedenstaaende Pattedyrgjødningsfonner:

1) Ascob. Kerverni Cm. „Supra fimum eqvinum." Den er syn.

med Saccobolus depauperatus (B. & Br.). 2) Ascob. verskolor

Karst. „Supra stercus vaccinum." Denne Form er sikkert syn.

med Saccobolus 7ieglectus Boud. 3) Ascob. immersus Pers. „Supra

stercus vaccinum et eqvinum." 4) Ascob. lapponicus Karst. „Supra

timum Lemni norvegici." En tvivlsom Art. 5) Ascob. rufo-palU-

dus Karst. „Supra fimum Lemni norvegici." En meget tvivlsom

Art. Under Peziza S. 50 o. flg. beskriver Karsten følgende Asco-

bnler, som ere knyttede til Excremeuter af PattedjT: 6) Fez. gra-

::>>-»us (Crn.) Karst. .,Supra fimum vaccinum." Horer til

r'ifUMs. 7) Fez. cinerella Karst. „Supra stercus vaccinum."

:>.». til Ascophanus. 8) Pez. rninutella Karst. „Supra fimum

oviuum vetustum." Den er vistnok syn. med Ascoph. ochraceus.
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9) Pez. alhkans (Fckl.) Karst. „Ad fimum eqvinum." Hører til

Ascophanus. 10) Pez. eqvina Muell. „Supra fimum vaccinum et

eqvinum." Var. /9, ciliata (Schm.) Karst. „Supra fimum eqvinum

et vaccinum." Var. y, pHosa (Pr.) Karst. „Supra fimum ovinum

et vaccinum." Under disse af Karsten lier beskrevne Former

indesluttes Ascoijh. pilosus (Fr.) Boud. og maaske tillige Ascoph.

papillatus (Pers.) Boud. samt Ascophanus ciliatus (Schm.) Boud.

Figuren, som citeres efter FL Dan., viser dog nærmest hen til Pez.

stercorea. Under Pezizula S. 81 o. fl. beskrives følgende pattedjr-

gjødningbehoende Ascoboler: 11) Peziz. crustacea (Fckl.) Karst.

„Ad fimum caninum putridum." Var. myriadea Karst., fallax

Auersw. „Cum præcedentibus." Alle de herunder beskrevne Former

høre til Ryparobius. 12) Peziz. pohjspora Karst. „Supra fimum

eqvinum. * punctiformis Karst. „Æqve rara ae præcedens, qvacum

mixtim crescit." * conformis Karst. „Ad fimum vaccinum." Ogsaa

disse høre til Ryparohius, nemlig til Arten duhius Boud.

Quélet: „Les Champignons du Jura et des Vosges", II, 1873. -

S. 409 beskrives Slægten Ascoholus Pers. saaledes : „Disque céracé-

mou puis gélatineux; ponctué de noir par la saillie des théques."

Nodenstaaende Pattedjrgjødningsformer omhandles: 1) Asoh. por-

2>%ros2)orus (Reåw.) Fr. „Sur le vieux fumier de cheval." 2) Ascob.

ciliatus Schm. „Sur -le fumier de vache."

Ørsted's „System der Pilze, deutsche Ausg. von Grise

-

bach und Keinke". 1873. S. 61 gives en lille og ikke fuld-

kommen rigtig Beskrivelse af Ascoholei. Om Asci siges f. Ex., at

de aabne sig „mit einem Loch". Dog citeres Bo udi er.

Fuckel: „Sjmbolæ mycologicæ". „Zweiter I^achtr." 1873.

(Separataftr. af „Jahrb. des Xass. Ver. fiir Naturkunde"). S. 57

beskrives Ascol. porphyrosporm (Hedw.) Fr. „Auf faulem Pferde-

mist." Det er rimeligt, at Fuckel her kun har havt Ascob. fur-

furaceus var. nudus /? (Boudier's Monographie S. 30) til Under-

søgelse; meget tyder derpaa.

„Mycologische Notizen" von G. Winter („Hedwigia" 1873).

S. 145 findes en Fortegnelse over de Ascoboler, hvilke optraadte



spcmtaut i de Dyrkningsforsøg, sum "Winter anstillede med Hensyn

til Sordarier. Pattedyrgjødningsformerne ere: 1) Aacob. LeveiUei,

2) Ascob. iiu}ae7'sns, 3) ^Vjc. Keri'erni, 4) Sac. neghctus, 5) Ascopli.

jnict^ospoi'us , 6) Ascoph. ochraceus , 7) Ascoph. sexdechnsporns,

8) Ascoph. pilosus.

I det Frie fandt han: 10) Ascoph. vicitms Boud. ..Auf Kuli-

mist." 11) Ascobolus pohjsponis Awd. = Jlyp. crustaceus (Fckl).

.,Gre\illeu" 1873. S. 132: 1) Ascob. (Jlypar.) Cookei (Crn.)

Boud. „On dung (cow, rabbit, otc.)." Er Byp. crustaceus (Fckl.).

2) Ascob. (Ascoph.) aurora (Clrn.) Boud. ..On cow dung." Er ^5-

cophanus nitidus (Fckl.).

„Gro\illoa" 1874. S. 163: Ihjpar. urgeatnis B. & Br. „On

rabbit's dung." Denne Form er Ascozonus cunicularius (Boud.)

Kenn\. 1) Jhjpar. dubius Boud. „Ou rabbits dung."

.,(;re\illoa" 1875. S. 126: Saccobolus violasceyis Woml. „On

cow dung.- S. ir>l: Peziza (Humaria) cremoricolor Borkel. „On

luiui.ui ordure. This mav itrobablv be an Ascobolus." Beskri\olson

.1 ikke udfo.lig nok til, atljeg kan se, hvortil jeg skal henføre den.

.,0n dutig." Denne er endnu ufuldstændigeie beskre\en end fore-

II.

De allerileste Ascoboler ere (rjodnintt-bfomier, kun nogle faa

leve paa Plantedele, dels døde, dels levende, paa Jord eller Kul,



milde Dage om Vinteren, bør navnlig nævnes Ascob. furfuraceus

var. coronatus Boud., Ascoh. vinosus og Ascophanus subfuscus. Heraf

findes, saavidt Iagttagelserne gaa, den sidstnævnte kun om Vinteren

og om Foraaret. Førstnævnte Art hører i Forening med Ascoph.

pilosus til de almindeligste.

Frankrig er det Land, i hvilket denne Subfamilie er bleven

grundigst studeret; her have nemlig flere dygtige Mycologer i en

længere Aarrække særligt havt Opmærksomheden henvendt paa

disse Svampes Naturhistorie. Antallet af de til Pattedyrgjødning

knyttede Arter er, uaar mit Bidrag medtages, nu voxet op til 36.

De meget tvivlsomme Arter, Ascoh. lapponicus Karst, Mscofe. rufo-

palUdus Karst., Ascoh. sphærkus Preuss og Ascoh. Daldinianus de

Not. , ere ikke medregnede ; ei heller Pez. (Hum.) cremorichlor B.

og Ascob. major B. & C. Følgende ere fundne:

10) — neylectus.

11) _ glohuUfer.

12) Thcc. Pelletkri

13) Ryp. brunmus.

15) - Mhms.

16) - duhias.

18) Ascuph. subfuscu



8) Thec. Pelletien

10j Ascoph. pilosu

Ascoph. granuliforrn

(Fl. orient, ot occid.)

Sac. Kerrcrni.

Ascob. cuhensin.

I Danmark:

— neglectus.

— depauperatus.



16) Ascoph, cinerellus.

Flanderns Bidrag er opført efter Kickx's „Flore crypt.

des Flandres"; Sveriges efter „Summ. veg. Scand."; Nordame-

rikas efter Berkeley 's „Notices of North American fungi";

Danmarks efter Schumacher's „Emimeratio" II, „Fl. Dan." og

efter mine egne Iagttagelser; de øvrige Landes efter de i det

Foregaaende omhandlede Skrifter; for Tydsklands Vedkommende er

dog foruden Fuckel's og Winter 's ovenfor citerede Afhandlinger

tillige benyttet Eabenhorst's „Deutschlands Kryptogamen Flora"

I, Pilze.

I Schumacher's „Enumeratio" II, S. 440, beskrives Tremella

fimetaria. Hverken Test eller den i botan. Haves Biblioth. 0})be-

varede Haandtegning giver dog tilstrækkelig Besked. Fries siger

herom i „Summ. veg. Scand." II, S. 358, Anm.: „Ascoboli exoleti.

qualis Tremella fimetaria Schum.!" —
Endskjøndt jeg godt seer, at Boudier's Beyiæiulsniug af

Slægterne paa fiere Steder er mere kunstig eiul naturlig, saa har

jeg dog her benyttet den, dels fordi hans Arbeide or det dybest

gaaende og bedste, og dels fordi jeg selv ikke kan sætte noget

bedre i Stedet.

3Ied Hensyn til Slægten Ascophanuå , som sia \anskeligt

skjelnes fi-a Peziza, turde det sikkert væie ligti-t ikke l>lut at

lægge Vægt paa de af Boudier fremha'Vtii.' liiuv- ,. \uk-\\

tillige derpaa, at Asci hos førstnævnt'- '

kølleformede, ovale eller tondann.dr

.

regelmæssigt ere cylindriske. Htinié.i -t - -



ning kort før Udtømmelsen i Overensstemmelse; hos Ascophanus

ere de nemlig anbragte i 2 Eader, hos Peziza i 1.

Ascophauiis Bond.

Ascoph. Holmskjoldii E. Ch. Hans.

Sporocarpium siddende, skaalfonnet eller næsten cylindrisk,

smudsigt graaladent; Disens convex. vortet af de fremspringende

Asci; Randen uudviklet; Yderfiaden nedad Siderne ujevn, ofte lidt

klidagtig. Disens ^/o— 1 Millim. i Diam. Mycelium traadformigt,

grenet, septert, næsten farveløst.

Sporocarpierne frie, spredte. Asci stilkede, kølleformede med

afsmalnende, afrundet øverste Ende og med Antydning af et rundt

Operculum. Hver indeholder 8 Sporer. Sporebær. Del c. 190 ;^ 1.,

45 n t. Sporæ langstrakt ovale med ujevn Overflade, graagule,

hver indeholdende en Cellekjerne. 30—36;i 1., 15—16;/ t. I hver

Ende en lille rund Lap, hvorft-a der udgaaer et Knippe af tynde,

tilspidsede Traade. Sporen saavelsom dens to Lapper ere omgivne

af et Hylster, hvilket ligesom de omtalte Vedhængsdannelser er

farvefrit og gelatinøst. Traadene forsvinde hurtigt i Vand, naar

Sporerne forlade Ascus; Hylsteret udbuldner da til et betydeligt

Rumfang og flyder derpaa hen; men Lapperne bevares i de fleste

Tilfælde. Paraphyses tyndt traadformede, septerte, i Spidsen under-

tiden lidet opsvulmede, farveløse, af Længde med Asci, enkelte

eller grenede. Se Tavle VI, Fig. 1—8.

Nogle faa paa gammel Kogjødning (Nestveds Omegn) Juni 1875;

ret talrig paa et Stykke gammel Kogjødning (KaUebodstrand ved

Kjøbenhavn) April 1876. Jod saavelsom Chlorzinkjod farver Ascus-

væggens nederste Del blaa.

Denne Art er fornemlig mærkværdig ved sine eiendomme-

lige Sporevedhæng; den kommer herved i Virkeligheden til at

indtage en aldeles exceptionel Stilling iblandt Slægtens øvrige Spe-

cies. Jeg har kaldt den Holmskjoldii efter Forfatteren til det

berømte Værk „Beata niris otia fungis danicis impensa".
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Ascoph. pilosus (Fr.) Bovid.

I stort Antal paa Gjødning af Hest. Ko. Faar. Hjort. Kaailvi-

Ged og Hund, almindeligt udbredt overalt i Landet <ig n-æ^tvn lale

Aaret igjennera.

Ascoph. nitidus (Fckl.) E. Ch. Hans.

Eet hyppig paa gammel Kogjødning (Eibes Omegn); Aug.

—

Septbr. 1874.

Ascoph. sexdecimsporus (Crn.) Bond.

Nogle faa paa gammel Hestegjødning (en Eng ved Eibe-Aa);

Juli 1874.

Ascoph. ochraceus (Cm.) Bond.

Temlig byppig paa gammel Kogjødning (Cbarlottenlimd , Sjæl-

land; Hjortlund, Jylland; Eibes Omegn); Foraar og Sommer 1874.

Ascoph. cinereUus (Karst.) E. Cb. Hans.

Temlig almindelig paa gammel Ko- og Krondyrgjødning (Cbar-

lottenlimd og Dyrehaven ved Kjøbenhavu, samt Omegnen af Slagelse

og Eibe); Foraar og Sommer 1874 og 1876. De optræde ofte

sammenblandede med Ascoph. ochraceus og granuliformis, fra hvilke

de i Habitus vanskeligt skjelnes. Tavle VI, Fig. 9—13. Nogle

Exemplarer paa gammel Kogjødning- fra Slagelse havde skivefor-

niigt udbredt Sporocarpium med bølget Disens og med lappet Eaud.

Ted Siden af disse voxede nogle skaaldannede ; men her vare ikke

blot Ydertladen og Eanden, men tillige i flere Tilfælde endog Disens

besatte med mindre Sporocarpier, hvilke ligesaavel som det bærende

Sporocarpium vare i Besiddelse af normalt Hymenium. Tavle VI,

Fig. 37. De kunde ikke uden Brud skilles fra Værten og manglede

Mycelium.

Ascoph. vicinus Boud.

Et eneste Exemplar paa gammel Kaningjødning (Nestved);

December 1874. Nogle Asci indeholdt hver kun 7 Sporer, andre



292

Ascoph. microspoincs (B. & Br.) E. Ch. Hans.

Temlig talrig paa gammel Kogjødning (Charlottenlund, Lyngby,

Kallebodstrand paa Sjælland); Efteraar 1874 og 1875. Den er

muligvis ikke andet end en større Var. af den efterfølgende Art.

Ascoph. minutissimus Boud.

Eet hyppig paa gammel Ko- og Faaregjødning (Eibes Omegn,

Manø i Vesterhavet); Sommeren 1874. Sporocarpiernes Farve

varierer fra mørkebrun til ravgul. Paa samme Gjøduingsstykke

findes ikke sjeldent lyse Exemplarer paa "[Indersiden og dybt nede

i Foldningerne, og mørktfarvede paa de for Lyset mere udsatte

Ascoph. suhfuscus (Cm.) Boud.

I meget sitort Antal paa gammel Menneskegjødning, som laa

paa en kalkrig Bund langs med en Mur nær ved Alberti's Fabrik

paa Amager; April, November og December 1875. Jeg har i 1876

udgivet den i Eabenhorst's „Fungorum Europæorum exsiccato-

rum", Cent. XXI.

Ryparobias Boud.

Ryp. dubins Boud.

Nogle faa paa gammel Kogjødning (Landevei mellem Eibe og

Tender); Juli 1874.

Ryp. crustaceus (Fckl.) E.'Ch.Hans.

Ikke sjelden paa gammel Ko-, Hunde- og Faaregjødning (Om-

egnen af Kibe og Kjabenhavn); Foraar og Sommer 1874 og 1875.

Den er nær beslægtet med Rijp. brunneus Boud. og med Ryp-

felinus Boud., og det er et Spørgsmaal, om der er virkelig Arts-

forskjel tilstede med Hensyn til den førstnævnte af disse.

Sac. neglediis Boud.

Almindelig og i sto]

k; den meste Tid uf .
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Sac. depauperatus (B. & Br.) E. Ch. Hans.

I temlig ringe Antal paa Ko-, Heste- og Faaregjødning (Eibe;

Manø i Vesteiiiavet) ; Sommer 1874 og 1875. De til en Ascus

hørende 8 Sporer kunne være ordnede paa forskjellig Maade: do

6 dannende to parallele Rækker med tre i hver og de øvrige to

læggende sig hen over den Rækkerne adskillende Midtsøm, eller

de 6 dannende to hinanden skjærende Rækker, og de øvrige to

anbragte i den derved forneden opstaaede stumpe Vinkel, eller alle

8 .dannende fire Rækker med to i hver. Tavle YI, Fig. 14—21.

Sporesamlingen indeholder her ligesom hos foregaaende og efterføl-

gende Species ikke sjeldent kun 7 Sporer.

Sac. Kerverni (Cm.) Boud.

Ret hyppig og almindelig udbredt i Sommertiden paa gammel

Kogjødning. Paa G-aase- og Kogjødning ved Ribe fandt jeg en

Varietet eller maaske ny Art, hvis Sporesamlinger kun ere 42

—

45 /i 1. og 14—16 fi t. I alt Øvrigt end Størrelsen af Asci og

af Sporæ stemmer den overens med Hovedformen, mellem hvilken

og Sac. noi\ spec. den ligesom bygger en Bro,

Sporocarpium siddende, skaalformet, lys ravgul med convex og

af de fremspringende Asci vortet, ligesom sortprikket Discus ; Ran-

den lidet udviklet, bølget eller noget sønderreven, nøgen ligesom

Yderfladen nedad Siderne, sjelden klidagtig. Discus c. ^/a Millim.

i Diam. Sporocarpierne spredte, frie. Asci kortstilkede, køllefor-

mede med bred, afrundet øverste Ende ; Operculum ovalt eller næsten

trekantet. Hver indeholder 8 Sporer, som ere samlede i 4 Rækker

med to i hver. Sporesamlingen er 30—39 fx 1. og 13^2—15 jx t.

Sporæ tenformede med but afrundede Ender, violet- eller brunladne,

glatte. 13^,*^—15 /i 1. og 6—9 ^ t. SporesamUngen er indesluttet

i et gelatinøst, vandgraat, temlig hurtigt henflydende Hylster. På-

raphyses traadforaiede , enkelte eller grenede, septerte, i Spidsen

noget opsvulmede og gule, eUers farveløse, af Længde med Asci.

Se Tavle \% Fig. 23.



JS^ogle faa paa gammel Hestegjødning (Holte, Sjælland); Juni

1874.

Den indtager et næsten lignende Forhold til Sac. Kerrfna

som depaupcratus til luylnfHs: det t'r nemlig væsentligst kun i

Henseende til StOrieUen, at dei vi Tovskjel mellem disse to næv-

staaende Specie-,; men lier er den on meget iøitiefaldende. saaledes

Almindelig paa Ko-, H* -^te- og Paarogjødning o\endt i I)an-

m,irk i Sommer- og Efteraar.stiden.

Det er hos deime Art let at iagttage, hvorledes de langt

(1. c. S. 08) Sporocarpiets Ydertiado som haaret. Jeg har imidlertid

forgjoves søgt disse Haar, uieu fandt ikke sjeldent fremmede Le-

gemer fastklæbede til Væggen, saalcdes og saa Børster iif At,coph.

pilosiis , undorlidou M}celietraade. dels tilhørende Svampen seh,

dels tilhørende andre, i livis Nærhed den voxede.

Ascoh. (rnifjincMS Yx.

Ket talrig ])aa gammel Hestegjødning (Slagelse); Mai 1875.

A.rnh. rinn.VS Bolk.

begge \fHl Sporocarpiets lødlige Far\e. Med

Asci og Para])hyserno kan der ikke j.aapeges



Ascoboleme ; men jeg indseer ikke, at dei- er tilstrækkelig Gr

hertil. Derimod turde det maaske Vicro riyti.^st at opstille

som en særegen Slægt af saiume \'!erai som Ascobolus og

Dette Genus er opstillet af Eenny i „Journal of Botany",

New Series, Yol. III, 1874, S. 353 o. flg., Piates 153—156. For-

fatteren gjør her opmærksom paa, at Bo udi er allerede 1869 i sin

Afhandling om Ascoboleme har beskrevet en Ascozonus under

Navnet Peziza cunicularia og antydet, at den en Gang muligvis

vil kunne danne en ny Slægt. E. opfatter den som værende lig

med Ascobolus Leveillei Cni. og med Ryparohms argenteus B. &

Br. Det mest characteristiske for Ascozonerue er Tilstedeværelsen

af en stærkt udpræget Eing nær Ascus-Issen ; denne Eing be-

skrives som hidrørende fra en Fortykning af Indervæggen. Den

har intet at gjøre med Ascus' Aabning; der dannes nemlig intet

Operculum, men en Spalte gjennem Issen nedad mod omtalte Eing.

hvorved følgelig den øverste Del kløves i to Læber. E. antager,

at Ascozonenie i et naturligt System ikke kunne stilles langt fra

Itijparobius og optager i Overensstemmelse med de andre engelske

Mycologer Boudier's nye Genera som Sectioner under den gamle

Persoonske Slægt, Ascobolus; heraf bliver hans Ascozonus „the

Afhandlingens physiologiske Bidrag ere noget uklare. Det

vigtigste Parti heraf er det, der handler om Eingens Dannelse.

Herom siges S. 354 : „In the earliest condition of the ascus up to

about half growth, the contents are nearly uniform, or present only

faint spherical outlines of various sizes sparsely and irregularly

placed within the uniformly thin walls- At tiiis time the contents

begin to differentiate. Large globular grauuhitions collect along

and about the axis of the ascus, surrounded by a homogeneous
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stratum, wliich exteiids to the general wall. This central gramilar

mass pushes out near its tip horizontally a lenssliaped extension,

till it touches the wall near the widest part. Here for a while

it seems to solder to the wall, spreading slightly ahove and below

the first fine circular line of contact. At this line a thickening

circular section projecting inwards. The central globules now con-

tract, the lentiform portion quits the wall and leaves the thickened

line as a ring."

De herhenhørende Arter ere alle udstyrede med mangesporede

Asci. De ere lutter Gjødningsformer og findes fornemlig om Vin-

teren. S. 355 betegnes Slægten saaledes: .^Ascozonus 'Rermy (sectio

nova). Cupulæ minutissimæ, lucenter hyalinæ, hemisphæricæ et

sessiles, aut subconicæ et stipitatæ, glabræ aut in nua specie sub-

hirtæ, ad marginem pilis plerumqve uniserialis coronatæ, stercori-

colæ. Discus pianus aut convexus, ascis prominentibus papillatus.

Asci ampli, curvati, clavati aut oblongo-ovati , sporas 16 ad 128

aut etiam plures includentes, annulo subcrasso conspicuo versum

apicem cincti, fissura verticali bilabiata dehiscentes. Paraphyses

innumerosæ, interdum furcatæ. Sporæ numerosæ, oblongo fusi-

formes, intus egranulosæ, episporio hyalin5 glabro inclusæ, ad

niaturitatem asci extrimitatem versus in massam ovatam imbricatam

plerumqve aggregatæ." Der beskrives følgende Species, som alle

ere fundne i Hereford: 1) Ascoz. cunkularius (Boud.) Kenny.

2) Ascoz. Woolhopensis (B. & Br.) Eenny. „On bird's dung.

Winter." 3) Ascoz. Leveillei Eenny. „On rabbit's dung. Winter."

4) Ascoz. Crouani Hennj. „On rabbit's dung. Autumn." 5) Ascoz.

Parvisporus Eenny. „On rabbit's dung. Autumn." 6) Ascoz. sub-

hirtus Eenny. „On rabbit's dung. Autumn."

Idet jeg ogsaa her følger Boudier som den, der

bedste Bidrag til Ascobolemes Systematik, maa je;

my's characteristiske Sectio som Genus.
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Ascozoneme ere hidtil egentlig kun blevne studerede i Eng-

land. De ere med Undtagelse af een alle Pattedjrgjødningsfonner.

Excrementer af Kaniner synes de fortrinsvis at elske, og et Par

ero knyttede til Vintertiden. I Frankrig, Tydskland og Danmark

er der endnu kun funden een Art, nemlig Ascozonus cunicularius

(Boud.) Kenny. Jeg fandt den paa Katte- og Musegjødning (Ørs-

løv, Sjælland) Februar 1875, paa Ræve- og Kaningjødning (Hol-

steinborg og Rudersdal, Sjælland) Mai 1874.

Winter.

Denne Slægt opstilles for første Gang af G. Winter i „Hed-

wigia" 1875, S. 26 med følgende Beskrivelse : „Compositus. Stroma

brevia, elliptica vel verrucæformia , demum confluentia, irregularia,

camosa, rubra, superficie villo rufescente tecta. Perithecia in

qvoqve stromati 1—3, [es] immersa, globosa, collo conico, crasso,

apice pallidiore, errumpentia, carnosa, [ternui], pallida. Asci oblongo-

ventricosi, subsessiles, 4—8 spori. Sporæ inordinatæ, stipatæ, late

ellipticæ, utrinqve acutiusculæ, simplices, hyalinæ. Paraphyses fili-

fonnes, parum inflatæ, articulatæ. Species unica: Hypocreopsis

pulchra Winter. — Auf trocknem Schafkoth bei Halle a. S."

„Grevillea", Vol. 4, 1876. S. 223 beskrive Phillips og

Plo Wright samme Art; de fandt den i Nærheden af Shrewsbury

paa Faaregjødning 1874 og paa Ko- og Faaregjødning i Terrington,

St. Clements 1875.

n.

Allerede i Sommeren 1874 fandt jeg denne Art, og da jeg

i det paafølgende Foraar læste Win ter 's ovenfor eiterte Afhand-

ling, saae jeg strax, at den maatte høre til den nyopstillede Slægt

;

men ved at sammenholde den foreliggende Beskrivelse med mine

paa talrige Exemplarer anstillede Undersøgelser, maatte jeg opfatte

min Form som en særegen Art, og jeg fordelte den til mycologiske

Venner under Navnet Hyp. glabra. En umiddelbar Sammenligning
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tydning' er her klarere fremsat end hos nogen forudgaaende For-

fatter, og for første Gang fremstilles Sporernes Spiring (Bails

Forsøg i nævnte Ketning mislykkedes). „Crescit fnngus totum.

fere per annum , maxime autem autumnali hiemaliqve tempore , in

fimo eqvino, annotino, imbribus attenuato, et vivus aridusve mire

perennat." Stromaets vexlende Størrelse fremhæves. Af P. oedipus

Mntgn. gives en kort Beskrivelse. „Fungillus in regionibus præ-

fervidis ntrinsqve orbis passim genitus, et in Europa australi qvan-

doqve exulans, item fimicola." T. har undersøgt „alabamensia et

guianensia specimina" og siger, at den af Cesati i Kabenhorst's

„Exsiccats." udgivne P. macrop. /9 cladon. synes at afvige meget

lidet fra det varmere Americas P. oedipus. Til denne henføres

ogsaa den javanske Sphæria incrassata Jungh.

Nitschke's „Pyrenomycetes Gennanici", 1867, S. 19 o. flg.

Intet væsentligt nyt Bidrag gives. Der beskrives: 1) P. punctata.

„Auf Pferdemist, nach Fries auch auf Mist vom Esel, Eind und

Elephant." 2) P. oedipus Mtge. „Auf Pferde- og Eindermist."

Nitschke yttrer, at denne Art synes i varmere Lande at erstatte

vor P. punctata; men dette er neppe rigtigt, thi sidstnævnte er af

Eeisende ogsaa fundet i vanne Lande. Angivelse desangaaende vil

blive meddelt i det Følgende.

Crouan: „Florule du Finistére", 1867. S. 36 omtales P.

Cooke's „Haudbook of Brit. Fungi" II, 1871. S. 791 be-

skrives P. punctata. „On horse and cow dung."

Ør sted' s „System der Pilze" (deutsche Ausg. von Grise

-

bach und Eeinke) 1873. S. 51 gives en kort Beskrivelse af

Genus, og P. punctata nævnes. „Auf trockenem Mist.'-

P. A. Karsten: „Mycolog. Fennica" H („Bidr. till Kiiune-

dom af Finlands Natur och Folk", 1873). S. 4 beskrives Genus.

S. 36 P. punctata. „In limo eqvino."

„GreviUea", Vol. 4, 1875. S. 75 angives i Artiklen „Floram

mycologieam Australiæ" P. oedipus Mtg. tra Gracemere „in terra''

og fra Eockhampton „in fimo eqvino".
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G< Jills ininmo Ivun 2 ^pocu > som hikkoit boggf (ic kmtttrlc

til Put((hi_jO(liiiru P puiKtata (i fundon i alle do Lmdo, luoi

M\til()^uii u dsikd lufd iMi o^sii udonfoi Juiopa Saaledcs

fandt f 1\ Piof Haiisbknodit d( n pia Kogjodnnm- \ed Tifhs

P ofdipus sMus it \rio Jnd^kl Pilket til Mimuo L^ne Histe-

gjødninjir (i det Siibstiit Inoipn do \istnok luppi^^st foukomme,

gunstin^sto Ild Det ei paafaldondo, at sidstnctMitc A.rt ikkt u
fundet af I iicktl I dtt af h im saa wdt g]MiiH rasø^^te Ehiiun bet

Plown^hi findt din ikke bolloi i Etrnen om Kings-LAnn i Fng-

Idud Giuudtn liiitil tiiidt muhcMs \æie, at dtn fortiinsMS ei

ku\ttet til &tiindeii, jo> bai idctmindbte iiiuki mint Studiei mod-

tisret en siadm Opfattilse —
P pinutata (L) 1 i

1 tduh^ ^t^it biHl \)\\ guumtl Histf ajødnuij (SjcUland,

\tads\>sel) Eft.rddi o^ A mta 1874 og 1S75 Schiimichei

luttK dtn tillige pil Kocrjødniiu'

PnOdi Vin Ud fmdt ]ij: i 0(tobci osr Dettmbei 187^) ^imt

1 "^lai lS7h et metet stort Vntil Jxtmplaid af en maikeliir

monstiøs uudnkht ioim af o\ennæMito Vrt De -soxode paa

gammel Hostejjødnmg Stromis Fonu o^ Længde \ai i høi Grad

foiskjtlhg dog uft(st langstilket, med sfiiatiltet \dti-flade ned ad

"'il m* sjfldiuu i,lit og sort foio\en udMdcde dtt sio luppigst

lst\Ht nnd tt ^ul^iait tlb i lødlut Puhci fComdier)



Beskrivelserne af Patellaria! coriacea (Bull.) Fr. og Leca-

orian-inu ( Bu 11.) E.ibh. I F ncs's ., S\stom. mycolog." II,

.ii i Kabenh orhfs .,Ki>P L Fl.-. T Pil/o. S. 842, at jog

...| 1 BotæiiKi liuy at e.ki.n.. d(Ml foi ,it \æM ' i.lmiti^l. (I.'i-

Exemplarer til Mudeiihed. saa .it du tuhiklmlo >i)oiiH'dii)R'i . ]i\i^

Hymenium og hele Bjgning iiøiaytigt stemmede oserens med i'.

punctata\. Desuden iagttog jeg paa sarame Substrat imellem de

umodne, monstrøse ligeledes modne, normalt udviklede Exemplarer

og Overgangsforraer fra disse til hine.

Patellaria coriacea (Bull.) Fr. og Lecanidion coria-

ceum (Bull.) Eabh. forlade Discomyceternes Afdeling

og som Syn. henføres under Poroiiia punctata (L.) Fr.

Denne interessante Form har jeg udgi\et i Kabenhorst's

..Fungi europ. exsic.'-, 21 Centurie, ocr ligeledes i den botaniske

Forening i Kjøbenhavn. En Tidlung var jeg i Tvivl, om don ikke

muligvis tillige turde være identisk med P. ocdifiis Mtge., og

denne følgelig atter identisk med ]\ punctata; men efter Xitsch ke .s

Beskrivelse t'r der saa betydelijie DinVren.ser tilstede, at der ikke

godt kan være Tale demm.

Forfatter Slægten Cho

.,Sporangium subglobosi
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Gre villes „Scot. Cryptogam. Flora" (1826) Vol. IV, (1828)

Vol. VI, Svnops. S. 10. „System, mycol." III (1829) S. 253.

„Icon. Fimg. anctore Corda", T. I (1837) S. 24. I dette Værk

paavises for første Gang Asci hos denne Slægt: „Hire Schlauche

sind Asci siift'ultorii, niimlicli solche, die auf einem gemeinschaft-

licheu Stiele, dem Schlauchstiele , eine gewisse (meist constante)

Sporenzahl tragen, welche in einen gemeinschaftlichen Brei gehiillt,

eigentlich sclilauchlos nnd nackt sind, und nur die Gestalt eines

keuligen Ascus inchisivus naclialimen (Fig. 293 B). Diese Stiitzungs-

schlåuche losen sich bei der Sporenreife vollig auf." Samme Værks

Tom. II (1838) S. 29 og Tom. IV (1849) S. 37. Rabenhorst's

„Kryptog. Flora", IB. Pilze (1844) S. 226. Fries's „Sum.

veget. Scaud.-' II (1849) S. 405. Sturm's „Deutsclil. Flora",

III Abtli., 33 und 34 Heft, S. 27. „Handb. der allgem. Mycol."

von Bonordon (1851) S. 22G. „Bot. Zeit." 1851. Freseniiis

„Beitr. zur Myc." (1850 63) S. 29. „Outlines of Brit. Fimgo-

logy" (1860) S. 405. Cooke's „Handb. of Brit. Fungi" II (1871)

S. 652. ..Ann. and Mag. of Nat. Hist." (1873). .,Gre\ ilion'- (1873

-74). Crouan's .,Flor. du Fin." (1867), S. 20.

T de ovenfor nannte Skrifter omhaiullcf. flore ArttT. men

ingen Gjødningsformor. Den forstc af di^^se beskrives af Fuck el

i .,Enumerat. Fung. Xass." (..Jahrb. de.s Xass. Vereius fiir Xaturk."

1860): C/l. /im>'h' YcU. .,An faub'tidem J'ferdemist.-' Samin." 3Iy-

cf>lng beskriver i .,K\nib. my<'ol." (^„Jahrb. dc^ Xass. A',^t'in^ fiir

X'atiirk." 1869 70; S. 89 den anden (TJødningsfunn: ch. Cn,; n-

tonini Fekl. „An faulendeni Koth von Kaninchen.'- S.iiuin. -!r,N

^till... s„m j;,n;ius conidiophorus til Ch. .'lutu„>. p.ia ^ inini. Maade

Vv.../ in,rtavn,n (K/.) Fr. til «. n-l. n . .\hn,,trkhnn,

''.w.rrlr t.i ('k.d<'pr<''^m,a. „Mvcologia F.Min,.-a ,
aarto,.. Kai..t..n.

pars secunda (,.Bidr. til Kiinnedoni af Fini. Xat. och Folk" 1873)



n.

Arterne af denne endnu kun meget ovei-fladisk studerede Slægt

forekomme paa forskjelligt Substrat, f. Ex. raadne Plantedele, gamle

Sække, Traad, Papir, Gjødning. Pattedyrgjødningsformernes Antal

er, mit Bidrag medregnet, 5. Disse synes fortrinsris at optræde

om Vinteren og om Foraaret, og at være særlig knyttede til Kanin-

gjødning. Følgende ere fundne i Tydskland: 1) Ch. Cuniculorum,

2) Ch. fimeti; i Finland: 1) Ch. fimisedum; i Danmark: 1) Ch.

Jimeti, 2) Ch. nov. spec. I, 3) Ch. nov. spec. II. Danmarks

Bidrag er opført efter mine egne Iagttagelser; de øvrige Landes

efter de i det Foregaaende omhandlede Skrifter. —
Ch. jimeti Fckl.

Paa gammel Kaningjødning (Nestved) December 1874 og Ja-

nuar 1875. Foruden denne Art fandt jeg ligeledes paa Kanin-

gjødning to andre, som ere ubeskrevne, og hvoraf den ene

slutter sig nærmest til Ch. glahmm Berkl., den anden til Ch.

crispatum Fckl. og Ch. murorum Cd. De optraadte imidlertid i et

saa ringe Antal, at jeg ikke i Øieblikket vil være i Stand til at

give en tilfredsstillende Beskrivelse, derfor blive de her forbigaaede.

lelanospora Corda.

I,

I Corda 's „Icon. Fung." T. I, S. 24, Tab. VII, Fig. 297 op-

> Gang, og det characteriseres jaaledes

:

„Perithecium membranaceum , superfeciale, simplex, coUo elongato,

inclutbns niicleum pulvereum, e sporis ascomorphis sim])licibus he-

i'ilis c )rapo.situm, et dein ex collo hiatu transmis-



asne's „Fuugi Hypogæi", Ed. altera og i Fuckel's „Sym-

mycologicæ". I Tulasne's citerte Værk gives paa Tab. Xin,

I fortrinlige Afbildninger af Melanosjmra Zobelii (Corda) Pckl.

Alle de hidtil beskrevne Arter ere Epiphyter, dog kan Mel.

Zohelii (Corda) Eckl. ogsaa forekomme paa Gjødning. —
Alel. jimicola E. Ch. Haus.

Sporocarpium næsten kugleformet, smudsigt gullad ent, med

meget kort, vortedannet Hals; 280—480/^ høit; Væggen tynd,

blød og bygget af et stormasket Pseudoparencbym. Spredte, helt

fi-ie eller lidet nedsænkede. Asci langstilkede, tykt kølleformede,

med afrundet øverste Ende. Hver indeholder 4 Sporer, sjeldnere

3, som, anbragte i to Kader, udfylde det øverste, omvendt ægfor-

mede Parti; sporebær. Del 48—54^ 1., 24—30/« t. Sporæ ovale,

ofte uregelmæssige, uligesidede, sortegrønne; 18—26 j« 1., 12—17

H t., hyppigt 21—24 ju 1., 12—14^ t. Paraphyses tykt traad-

fonnede, i Spidsen køUedannede, septerte, farveløse, af Længde med

Asci eller lidet længere. Se Tab. VII, Fig. 8—12. Paa gammel

Faaregjøduing (Manø i Vesterhavet) 1ste Octbr. 1874, Septbr. 1876.

Den slutter sig nær til Mel Zobelii (Cord.) Fckl. ; men er dog for-

skjellig fra denne ved sine 4-sporede Asci og ligeledes i Hen-

seende til Sporernes Form (smlgn. Tulasne's „Fungi hyp.". Tab.

^n, Fig. 1).

Mel. aculeata E. Ch. Hans.

Sporocarpium næsten kuglerundt, uden ostiolum, graagult;

Væggen gjennemsigtig , Yderfladen svagt vortet af fi-emspringende,

pseudoparenchymatiske Celler og udstyret med spredte, tilspidsede

encellede, hyaline Pigge; c. */io Millim. i Diam. Intet Mycelium.

Spredte, lidet nedsænkede. Asci kortstilkede, ten- eller kølleformede,

med but afrundet øverste Ende, ottesporede; Væggen meget tynd

og hurtigt henflydende ; sporebær. Del 18—21 /i 1. , 7—8 ji t.

Sporæ elliptiske eller ægformede, glatte, smudsigt sortegrønne, inde-

holdende smaa, klare, stærkt lysbrydende Legemer; 4

—

Qfx 1.,



3—4 fi t. Pavaphyses fandtes ikke. Se Tab. VI, Fig. 28—36.

I stort Antal paa Eaadyrgjødniug (Basnæs, Sjælland) Pebr. 1875.

Jeg var ikke istand til hos denne Art at opdage Spor af Ostiolum

og bar derfor i Virkeligheden nogen Betænkelighed ved uden videre

at henføre den under Slægten Melanospora; det er muligt, at den

helst burde opstilles som Typ for et nyt Genus. — Sporerne skinne

igjennem Sporocarpiets tynde, gelatinøse Væg og blive frie ved en

TJdbuldning; herved kan den trækkes ud i en halslignende For-

længelse, der i Spidsen hyppigt krones af en sort Sporeklat. Spo-

rocarpiet kommer da ved svag Forstørrelse til at ligne en Sordaria

eller en anden mørk, lille Sphæria med Hals. De lysbrydende

Smaalegemer, som findes i Sporens Indre, forsvinde, naar de ud-

sættes for en længere Paa\-irkning af absolut Æther, og ere sand-

synligvis Oiiedraaber,

I.

Allerede i Aaret 1854 paaviste De Bary i „Bot. Zeitung",

Xr. 25—27, at de to efter det Ydre at dømme meget forskjellige

Former, Aspergillus glaucus Lk. og Eurotium herbariorwn Lk., ere

Formeringsorganer henhørende til een Art. Den berømte Mycolog

havde den Gang kun svagere Objectiver til sin Eaadighed, og der

indsneg sig væsentlig som Følge heraf Feil i Analysen. Omtrent

15 Aar senere gjenoptog han Undersøgelserne ved Hjælp af

Hartnack's Microscop, og med dette forbedrede Instrument lykkedes

det ham ikke blot at rette de ovenfor antydede Fejl i den første

Analyse, men tillige at give nye værdifulde Bidrag til Slægten

Etirotiums I^^aturhistorie. Dette Arbeide blev offentliggjort i VII

Bd. „Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch." 1870 under Titlen:

„Beitr. zur Morphol. und Physiol. der Pilze" IH; og er udstyivt

med Tavlerne VII og VIII. Nedenstaaende Fremstilling har til

Hensigt at gjengive det Vigtigste af den nævnte Afliandling. St!''>^

i Begyndelsen gjøres der opmærksom paa, at der under Xavivt

Aspergillus glaucus slgules to Arter, hvoraf den ene nu benævn''>



• iiltat or Sjx.rorarpio-

Anlæfr til Spirocarpict \iM'r v-i- d.-ri. at cii t\iul. i)riinæi

.sidcjrren bog-vtider at mio ^ii:' i)ni])1ra^kk-crfnrniiut. Siioninj

af en hul, foroven aabon Sknio oix kaldes nu Ca ri»ogoni-

T\erskillevæjr,yo deles den i Here Celler, og fra en ollei

ni'di ivte fremtræder dor i Keglen 2 sniaa Udposninger,

''•iil;!' <ig til tynde (rrene. Disse lægge sig tæt op nio

'ifii ovt'rste Vinding, høier sig derover, og d^r iiidlr.i-di'r ili-ip,i;,

•'"pulation imellem dons Spidse og N'indiiiL;' !'^ Kiwi. ci-llr. I",

liiiulcl.scu bliver nemlig saa inderlig, at d.- to ii.i.mjc'lilrD.lr d'ili

-Mfinltraner forsvinde paa Berørinir.-<sted«'t, >^ix deres l^rntnplasm.iii

iSaavcl denne som ogsaa de andre (Irene, der voxe opad Carpogoni^

Yderilade, udskyde Sidegrene og indspinde det befrugtede Carpogoniu

Herved opstaaer der et kugleformet, lille Legeme. De indhyllen

H>pher dele sig ved Tverskillevægge i omtrent isodiametvi^ke. ii

adtil noget convex fremadspringende Celler, hvilke indarltil m

-N'øglt'ts Centrum udpose sig more eller niindr.' kii-ltf-nm-t. T

sidst opstaaer der Septa parallelt med Kii-l.| •nph.i i. i:. <-j i-s.

deles hver Celle i to. hvoraf den yderste lidm ti-iutnh- j). 1 i,^

Forening med de øvrige af sanimi' Art (Mippt ^i-r.,, ,,i[.|,tv \iv
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De inderste Celler dele sig' derimod gjentagne Gange, forgrene sig,

lian-;* md mod Ctutium, oragne Caipogonict og danne LdfUd-

]mu>\.o\ Del ei inudleitid optiaadt fleie T^ erskillovæggo i Cai-

poiioimt^ \iiidiugei, oy fid de baaledes opstaaedc Led udgaaei dex

(iiene. som tuTiige uid imell( m Udf} ldmngs\ æ\ ets p:icmcntcr, dele

sig \ed Scpta og foigiuio sm. De suhte Foigiomngcr eie A'-ci.

Disse ha\e æg- elUi pæn foi mig Skikkelse og eie afgrændsode ^ed

en T\eibkillc\æg fia den ba^iende Hjphe foineden. Cellekjæjne

fandtes ikke. iSpoieine opstaa ved fii Celledannelsc Efterhaanden

som Vs( 1 udxikle sig, fois\mdei Udf^ldningsvævet Alleiede noget

tidlifzeie ei Spoiocaipiets Ydciiladc bknen bedækket med et s^o\l-

gult Lag, dei ei let opløseligt i Æthei ellei i Alkohol, og som

deifoi maa antages at \æie dannet af fedt- eller harpixagtig Sub-

stans. De derundei \æieiide Vægcellci skiumpe snait sammen, og

Haai elki s(.tiitidæie Muehetiaade, som &aa luppigt hos andio

Svampe iidspiiimo ti a Spoiocaipiev æggen, hndes aldug hos TMrotmm.

Det omtalte, svovlgule \deilag foitsættei sig et &t>kke ned ovoi

dui pnmæie Mvceluhvphe, som bæiei Spoiorarpiet Et lignende,

ni. n lu, h)i (Ut m* ^t. moikde La.; . bedækkei Luftravccliets hen-

intiuuitMii
I

iiii VI |i itiMih Kami vel stipite^ comdifen cias

'i Cl 1 iTim ' -iiiiili.s (lusu tanttim septa geientcs et dich

sul ulari> \ JmliK H ,iiMi,l. is ladiantibiis tectam. Oonidia

qvoqvt T.iuiiiit .Kl ,1111 m luiiuile simplex, succedaneum seiiit

monilui Miiiiiii 111
I

milum pulviuiim vesic.e apicali imp^^i'*'

congesta (('(nudii i ti ti .ni m i iinulis ininimi^ ^ mvol \
i'

nuibiis tenumalia. ^lui ili i i
>i lu i > til t i n -ul \\>->i i

i
-
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milibus involucrantibus crescendo in perithecia mutata. Perithecia

subglobosa intra parietem tenuem fragilem e cellularum strato sim-

plici coTiflatum pilisqve rhizoideis prorsus carentem, ascos octosporos

intra telam transitoriam foventia. Sporæ ascogenæ ascis waniscen-

tibus perithecioqve irregulariter rupto tandem liberæ. E conidiis

item ae ascosporis genninando mycelium oritur denuo conidia po-

steaqve organa sexualia et perithecia gignens. Syn. Perithecia:

Eurotium, Link, Observ. Dissert I "(Magaz. naturf. Fr. in Berlin

m, 1809, S. 31), „Spec. plant." I, S. 79, Fries „Syst. mycol."

III, 331. (Eurotium ob sporas in aqva facile diffluentes — eupoov)

— omniumqve auctorum recentiorum. — Mucoris spec. veterum

auctorum, de qvibus Linkii et Friesii opera laudata conferas.

Fungus conidifer: Aspergillus Micheli, nova plant, genera p. 212.

— Link, Dissert. cit. p. 14, Spec. plant. I, 65, Fries 1. c. 338

— saltem ex parte — auctoribusqve recentioribus. Moniliæ spec.

Teteris." Der beskrives derpaa flere Fonner, men ingen, som ere

knyttede til Excrementer af Pattedyr.

I „Hedwigia" for 1873, S. 146, meddeler Winter, at han paa

Gjødning fandt Gliodadium penicilloides Cd., som efter hans Me-

ning muligvis turde staa i genetisk Forbindelse med den af ham i

Eabenhorst's „Exsiccats." udgivne nye Eurotium insigne. Sidst-

nævnte angives at voxe paa Gaasegjødning.

Slægten Eurotium omhandles vel i flere Skrifter; men dels

give disse intetsomhelst Bidrag af nogen Betydning til dens Na-

turhistorie, og dels beskrive de ingen Gjødningsformer; derfor

blive de her forbigaaede.

De Bary's ovenfor meddelte Characteristik af genus optages

her. De hertilhørende Species ere fundne paa forskjellige raadnende

Substanser, paa Gjødning og for de conidiebærende Organers Ved-

kommende tillige i nogle Tilfælde i Fugles og Menneskers Luftveie

og Øregange. Kun efterfølgende to Arter ere Pattedyrgjødnings-



Eur. stercorarium E. Ch. Hans.

Sporucaipiuiu guliiraat eller cliokoladobrunt med grubet, lU't-

fonuig 0\eiHado: e. 200 /^ i Diam. Intet M3-celium. Enkeltvis

ell.'i- i ;*iiia<i (inii'ijcr; frie. A^ci næsten kuglerunde, Yæfigeno

inæftNJot kiiiilefiiiiiicilf rllci- elliptiske, gruicde, guUadno; 3—4*/9jU i

I leiiili- ^li'it An, il jiaa- iiaiiimel liævegjødniug, der indeholdt

Le\iiiii-ir ,if' -^m.i.ip.itti' l\r ( Iljortlutul, Jylland) Aug. 1874. Den

sta.ii'r Hm-, npnts De [>\. nærmest, dog adskiller den sig fra

Sulens. Conidioform fandtes ikke.

Kur. pulcherrlmum Wintor's lierb.

iSporocarpium sort eller hrungrøiit med iije\n 0^erilade; hæggen

nf et enkelt Cellelag saaledes, at de mindste Celler lindes i Skjoldets

Midte, de største ud imod dets Eand; 144—190^ i Diam. Intet

3I\eflium. Oftest i Grupper af tiere tæt ved hverandre stillede;

fiie. Asci kugleformede, siddende, 8-sporede, 10 14/^ i Diam. ,

I stoil Antal paa ganunel Kaningjødning (Amager) Juni 187-").

Som nniodeji tandtes den allerede i Februar 1875 paa gammel

Hundegjødning (Or^løv paa SjaMland). Denne Art er let kjendelig

s;erf<ine Bygning. Conidioform fandtes ikke. Denne Aii, der

li. r i.'i tVi-'i' (;<uig beskrives, er ligeledes funden af Dr. G. Winter

i Li!j./ij. iiiiiilig paa Eævegjcdning. Jeg har benyttet det Xavn,

h\unuul d. n ei betegnet i hans Samling, som han havde den Vel-



Sphærella Ces. et.de Not.

I Césati's og de Nota ris's „Schema Di Classificazione

Degli Sfeiiacei Italici Ascliig-eri", S. 236 , indføres dette G-enus i

Mycologien med følgende Characteristik : „Pyrenia sparsa et ple-

nimqve insculpta, spæroidea, membrauacea , vix subcoriacea, poro

simplici vix papillari vel vertice lacerato dehiscentia. Asci 8 spori.

Sporidia ellipsoidea vel oblongata, 2—4 locularia, rarius simplicia,

hyalina vel dilute olivaceo-fuscescentia".

II.

Af denne Slægt kj endes ingen andre Gjødningsformer end

efterfølgende.

Sph. Schumacheri E. Cli. Hans.

Sporocarpium næsten kuglerundt, sort, med meget kort, vorte-

formet Hals, nøgent eller sjeldent svagt haaret paa Sphærula;

Tæggen hiidagtig. 130—150^ høit. Spredte, lialvt nedsænkede

eller sjeldnere næsten frie. Asci vare meget talrige, men kun til-

stede som uudviklede; omvendt ægformede, siddende, indeholdende

vandgraa, grynet Protoplasma, hvori paa senere Udviklingstrin iagt-

tages Sporeanlæg, 8 i hver. Sporæ uligesidede, sete en face vise

de sig elliptiske, i Profil næsten trekantede med en stump Top-

vinkel; undertiden krummede. De ere glatte, gulbrune, gjennem-

sigtige. 9—10 fx 1. , 3—4 fi t. De til samme Ascus hørende 8

Sporer ere forenede til et hyppigt omvendt ægfoiinet eller ovalt

Legeme, som minder noget om Sporesamlingen hos Saccobolus, dog

har jeg ingensinde iagttaget, at det er omgivet af gelatinøst Hylster;

Sporernes Ordning er ogsaa en anden. (Tab. VI, Fig. 27 frem-

stiller det ene af de to hyppigt forekommende Tilfælde). Spore-

saml. 16—18 ja I., 7—9 fx t. Paraphyses fandtes ikke. Se Tab.

VI, Fig. 24-27.

Talrig paa Muse-, Eotte- og Kaningjødning (Bassnæs, Sjæl-

land) Febr.—Marts 1875. Denne Art har jeg opkaldt efter den



danske Mycolog Schumacher, Forfatteren til „Enmneratio-Plan-

tarum". Jeg skylder Hr. Dr. G. Winter Tak, fordi han har gjort

mig opmærksom paa ovennævnte Afhandling af Césati og de

»elitschia Awd.

Auerswald opstiller for første Gang dette Genus i „Hed-

wigia" 1866, S. 49: „Delitschia Ayfd., nov. gen. e grege Sphæria-

cearum simplicium et affinitate Sordariarum et Amphisphæriarum.

Pyreuiis ut in Sordariis fimicolis coriaceo-membrauaceis, rostro api-

culato; ascis tubulosis, 8 sporis; sporis primum oblongis, unisep-

tatis, hyalinis, mox in s]

liformi circumdatas, ovatas, fuscas

16 impletus videatur." Derefter beskrives D. didyma Awd. Han

fandt denne Art i Marts og April 1866 i Omegnen af Leipzig paa

Eaadyr- og Kaningjødning. Slægten er opkaldt efter den geogra-

phiske Docent Delitsch i nævnte By.

Crouan: „Florule du riuistére" 1867, S. 21: Under Navnet

Hormospora hisporula Cm. beskrives en Delitschia. „Sur les

I „Hedwigia" 1868, S. 72, Tab. I, Fig. XI fremstiller Auers-

wald en fuldmoden Ascus, et Par ufarvede og en næsten moden

Spore af hans D. didyma.

Fuckel: „Sjmb. Mycol." („Jahrb. des Nas. Vereins f. Naturk."

1869—70) S. 241: D. didyma Awd. beskrives her under Navnet

D. Auerswaldii, eftersom Betegnelsen didyma gjelder Slægten og

ikke den enkelte Art. „Auf faulendem Koth von Kehen". End-

videre beskrives D. minuta nov. spec. „Auf faulendem Hasenkoth

in einem Tannenwald."

Karsten: „Mycologia Fennica" („Bidr. tiU Kannedom af

Fini. Nat. och Folk" 1873). S. 8 gjengives Slægtscharactereme

med uvæsentlige Ændringer. S. 60 beskrives D. chætomioides Earst.



„Hedwigia" 1874. S. 52 beskriver Winter en ny Art, D.

Winteri, Plowrigth in litt. ad me. „On rabbit's dung". Den an-

gives at staa nær D. chætomioides Karst. Winter tilføier: „Zu

bemerken ist noch fiir die drei nach Aners wald entdeckten Arten

(Crouan's Hormospora hisporula har han ikke kjendt), dass es

mir bei keiner gelungen ist, ein Zerfallen der Sporen in zwei

Glieder, wie dies D. Auerswaldii so schon zeigt, zu beobachten".

1874, S. 188. Her siges imidlertid om Sporerne: „They exhibit a

tendency to fall in halves at the septum". Dette er afbildet Tavle

25, Fig. 1 c.

n.

Af dette G-enus kjendes nu 5 Arter, som alle ere Pattedyr-

gjødningsformer. Følgende ere fundne i

Tydskland: Finistére:

1) D. Auerswaldii. 1) D. bisporula.

2) D. minuta. Danmark:
England: 1) i). Auerswaldii.

1) D. Winteri. 2) D. hisporula.

Finland: 3) D. chætomioides.

1) chætomioides. 4) D. Winteri.

De ere temligt sjeldne og ere kun fundne paa Excrementer af

planteædende Pattedyr. Danmarks Bidrag ere opførte efter mine

egne Iagttagelser; de øvrige Landes efter de i det Foregaaende

omhandlede Skrifter. —
D. Auerswaldii Fckl.

Nogle faa paa gammel Faaregjødning (Eudersdal, Sjælland)

Juni 1874. Imellem de normale Asci fandtes enkelte mindre, som

hver kun indeholdt 6

—

-1 Sporer.

D. bisporula (Cm.) E. Ch. Hans.

Hormospora bisporula Crn. „Flor. du Fin.", S. 21.

Sporocarpium pæreformet med tyk, kegledannet Hals, der er

forsynet med lange, meget stive, udstrittende, sorte, ofte septerte
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Børster, hvoraf de længste c. 200^ 1. Sporocai-piet , Børsterne

fraregnede, er c. */s Millim. høit. Mycelium -stærkt udviklet.

Spredte; dybt nedsænkede, kun den børsteklædte Del rager frem.

Asci kortstilkede, cylinderformede eller svagt kølledannede , rette

eller kun lidet ki-ummede; sporebær. Del 120—160 /i 1., 13—18//t.

Sporæ omgivne af Hylstre, som paa Midten udfor ludsnøringen ud-

vide sig. Selve Sporen er 18—27 fi 1., 8—12 [i t. Parapliyses

af Længde med Asci eller længere, undertiden anastomoserende.

Se Tab. IX, Fig. 7—11.

Ikke sjeldne paa Ko- og Faaregjødning (Eudersdal, Sjælland;

Hjortlund, Jylland) Juni og Septbr. 1874, Juli 1875, Denne Art

er characteristisk ved Halsens stærkt udviklede Børstebe-

sætning og ved Sporens eiendommelige Hylster (Fig. 11);

den staaer nærmest D. minuta , hvis Sporocarpier dog beskrives

„minute papillatis". Asci aabne sig som hos Sporormla.

D. Winteri Plowright.

Paa Faaregjødning i et ringe Antal (Long-Mose, Sjælland)

Juni 1876.

D. chætomioides Karst.

Nogle faa paa Faaregjødning (Femsølyng, Sjællaud) Juni 1876.

I.

I „Hedwigia" 1868, S. 65 o. flg. samt S. 137 'findes denne

Slægts Historie fremstillet af Auerswald. Her beskrives tillige

følgende Arter som Pattedyrgjødningsformer: 1) Sp. minima Awd.

„Sie scheint so ziemlich auf jedem trocknem Miste vorzukommen."

2) Sp. intermedia Awd. „Auf Kuh- und Eehkoth; am håufigsten

aber lebt sie auf Hasen- und Kaninchenkoth." 3) Sp. megalospora

Awd. „Auf Eehkoth." 4) Sp. fimetaria de Not. Auf Kuhmist."

5) Sp. octomera Awd. „Gesellig mit der Sp. minima.'' 6) Sp.

heptamera Avfå. „Auf Kaninchenkoth." 7) Sp. vexans A^å. „Auf

Eehkoth." Disse vare den Gang alle fundne i Tydskland med

Undtagelse af Sp. fimetaria de Not., som angaves at være italiensk.
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Fuckel: „Symbolæ mycologicæ" („Jahrb. des Nass. Ver. fiir

Naturk." 1869 und 1870). S. 242 beskrives følgende rhinske

Arter fra Pattedyrgjødning- : 1) Sp. intermedia Awd. „Auf fanlem

rfiiib'Hiist, hjiufig im Herbst. 2) Sp. minima Awd. „Auf Kuh-

Pferdt'- und Kaiiiuchenkoth." Der gjøres lier opmærksom paa, imod

AiuMsw ahl. at en tydelig, papilleformig Ostiolum findes. 3) 8p.

læjenifonnis nov. spec. „Auf Pferdemist."

Cooke: „Handb. of Brit. Fungi" II, 1871. S. 866 beskrives

1) Sp. intermedia -Awd. under !!Sravnet Bphæria sporormia. „On

dung."

Karsten: „Fungi in insulis Spetsbergen et Beeren Biland

coUecti" („Vetenskaps. Acad. FOrh." 1872), S. 108: 1) Sp. hepta-

viera Awd. „In stercore anserino, in Beeren Biland,"

„Hedwigia" 1873. S. 145 omtaler Winter, at ban har gjen-

fundet de Auersw-aldske Sporonnier og desuden Sp. fimetaria de

j!^ot., samt en ny Art, hvilken han dog endnu ikke har kunnet be-

skrive, da han mangler tilstrækkeligt Materiale dertil.

Karsten: „Mycologia Fennica" („Bidr. till Kånned. af Fin-

lands Nat. och Folk" 1873). S. 15 betegnes Slægten saaledes:

„Perithecia plus minus immersa, ostiolo papillato, membranacea,

glabra, atra. Asci subsessiles. Sporæ 8-næ, conglobatæ, elongatæ,

tetrameræ, n^ox fatiscentes, fuscæ." S. 110 beskrives følgende 2

Pattedyrgjødningsformer: 1) Sp. minima Awd. „Supra fimum vac-

cinum, eqvinum et ovinum." 2) Sp. intermedia Awd. „In fimo

„Hedwigia" 1874. S. 50 meddeler Winter, at Auerswald's

Sp. heptamera, hvis Beskrivelse var affattet efter nogle faa Exem-

plarer, maa med Sikkerhed antages at være en Form af den variable

Art, som W. nu beskriver under,N'a\Tiet .*^/?. variabilis Wint., og

hos hvilken Sporen fremstilles som „5—6—8-meris (unde nomen)

In fim



Med Undtagelse af 2 Træbeboere ere alle herhen hørende

Species Gjødningsfonner; følgende synes knyttede til Pattedyrexcre-

menter: 1) Sp. minima, 2) Sp. intermedia, 3) Sp. megalospora,

4) Sp. lageniformis, 5) Sp. vexans, 6) Sp. fmetaria, 7) Sp. octo-

mera, 8) Sp, pulchra, 9) Sp. pulchella, 10) Sp. gigantea.

Fra Italien kjendes: Fra England:

1) Sp. fmetaria. 1) Sp. intermedia.

Fra Finland: Fra Finistére:

1) Sp. minima. 1) Sp. intermedia.

2) _ intermedia. 2) — sp.? (Rormospora .

Fra Tydskland: Fra Danmark:

1) Sp. minima. 1) Sp. intermedia.

2) — intermedia. 2) -- lageniformis.

3) — megalospora. 3) _ megalospora.

4) _ lageniformis. 4) — mmma.

5) — vexans. 5) - ^^>a..ea.

6) - >.e^«na. 6) — pulchra.

7) - octor«em. 7) — pulchella.

Den hyppigst forekommende i vort Land er Sp. minima, der-

efter Sp. intermedia; begge, dog fornemlig førstnævnte, optræde

næsten hele Aaret igjennem. Ko- og Hestegjødning er Nærings-

bund for de fleste. Sp. lageniformis synes at være indskrænket

til sidstnævnte Substrat; jeg har tilmed kun fundet den paa

Amager; men der hyppigt og i stort Antal. Danmarks Bidrag er

opført efter mine egne Iagttagelser, de ø\Tige Landes efter de i

det Foregaaende omhandlede Skrifter og Crouan's „Flor. du Fin.".

Sp. intermedia Awd.

I stort Antal, hyppigt forekommende paa Gjødning af Køer,

Heste, Kaniner og undertiden tillige paa Faaregjødning. Overalt

i Danmark; næsten hele Aaret igjennem.



Ascusvæggon er saavel hos denne som hos de øvrige af

mig beskrevne Sporormier, jeg antager derfor hos alle, bygget af

2 Hinder, der ere nøie forbundne med hinanden og, før Aabningen,

begge meget tynde. Inderhinden er foroven udstyret med en stor

Pore, som dog ikke helt gjennemborer den. Efterat Ascus er fuld-

moden, vedbliver den desuagtet at optage Vædskc. Herved for-

Øges dens Omfang noget, Sporehylstrene begynde at buldne ud, og

kort før Aabningen samle Sporerne sig i dens øverste Del, paral-

lelt stillede mod hverandre; den nærmest Poren værende trænger

ind i denne, og Væggen er saaledes paa forskjellig Vis udsat fer

et ikke ringe Tryk. Den underste Spore vil i Eeglen ikke kunne

komme med de andre, og i mange Tilfælde synker den lidt dybere

ned, der kan saaledes opstaa et sporetomt Eum imellem dem og de

øvrige foroven samlede. Paa dette Standpunkt kan Ascus godt

holde sig en hel Time eller længere, navnlig hos Sp. lageniformis,

hos hvilken Sporeudtømningen overhovedet foregaaer mindre kraf-

tigt og noget langsommere end hos Sp. intermedia. Af og til ud-

fører den maaske en lille Vridning, der da atter skjærper Iagt-

tagerens Opmærksomhed; men dei-paa kan den igjen forholde sig

ganske stille. Hvis man imidlertid ønsker at forfølge hele Ud-

viklingen, saa maa man blive siddende^ uafbrudt bøiet over Mikro-

skopet ; thi pludseligt, i et Nu, strækker Ascus sig, og Yderhinden

brister i Spidsen. Dette opdager Øiet dog kun ved den mest an-

spændte Opmærksomhed paa dette Punkt. I det Samme liar den

blottede Inderhinde skudt sig frem til en betydelig Længde, og

Tderhinden kræuges tilbage nedad, hvor den tidt ligesom danner

en foldet, krøllet Manchette. Se Tab. Vm, Pig. 30. Ifølge den

ovenfor beskrevne Indledning til Explosionen indsees, at Bristning

i \isse Tilfælde ogsaa maa være mulig paa andet Sted end i

Spidsen, nemlig der, hvor der er et sporetomt Eum i den nederste

Del af Ascus, mellem de syv Sporer foroven og den ene forneden.

Se Tab. Vin, Fig. 29. Denne Mulighed er og bleven virkeliggjort,

idet der her ikke sjeldent finder Tverbrud Sted. Inderhinden skyder

sig ligeledes i dette Tilfælde oftest kikkertformigt ud og med
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samme Hurtighed; Forskjellen viser sig- kun deri, at Yderhindens

øverste Del kommer til hætteformigt at beklæde den udskudte

Inderhindes Isse. I hvert Fald ilyder Inderhinden efterhaanden

hen, hvis der ikke opstaaer pludselig Tørhed, thi da indtørrer den

til et sammenskrumpet, seigt Hylster, som omgiver Sporerne.

Under denne Henflydning, Udbuldning bortvidskes efterhaanden

Poren , og Sporerne blive tilsidst frie ; de ligesom dryppe
,

glide

nedad Halsen paa Grund af deres slimede Indhyldning, hvilken de

dels skylde deres egne Hylstre, dels Brudstykker af Ascusvæggens

Inderhinde. (En lignende Bygning findes hos Arter af Slægten

PUospora og en dermed beslægtet hos Sphæria Lemaneæ. Om

Delitschia er talt ovenfor). Jeg maa her tilføie, at Ascus kort

før Explosionen, naar den har strakt sig til sin største Længde,

naaer op i Ostiolum , saaledes at den øverste Del endog ikke sjel-

dent rager op ovenover denne. Misdannelser forekomme ofte. En

treleddet Spore er f. Ex. afbildet Tab. VHI, Fig. 33 ; en Spore, hos

hvilken Endeleddene ere forskjelligt udviklede, Fig. 82, og i Fig. 34

en fuldmoden Spore, hvis ene Mellemled er lysegult og indeholder

Vacuoler. — Udbredes Hymeniet i Vand under Dækglasset, saa vil

Ascus ikke sjeldent, navnlig naar den lulsættes for Tryk, briste

paatvers, saaledes at deiv øverste Del som en Hætte fuldstændig

skiller sig fra den nederste. Se Tab.YIH, Fig. 31—33. Forkla-

ringen til Figurerne bedes gjennemlæst.

Sp. lageniformis Fckl.

Flere Gange i stort Antal paa gammel Hestegjødning (Amager)

For- og Efteraar 1874 og 1875. Se Tab. Vm, Fig. 36—37.

Sp. megalospora Awd.

Nogle faa paa gammel Kogjødning (Tljortlund i Jylland) Juli

1874.

8p. minnna Awd.

Hyppig og i stor Mængde paa gammel Ko- og Hestegjødning

overalt i Danmark, omtrent hele Aaret igjennem. — Ogsaa hos



denne Art iagttog jeg abnorme treleddede Sporer; se Tab. \T:II,

Fig. 35.

Sp. giganten E. Ch. Hans.

Sporocai-pium næsten kuglerundt; Halsen meget kort, vorte-

dannet, sort; Spliærula sortegraa eller brunladen, undertiden besat

med enkelte, korte Mycelierester; V2—1 Millim. liøit. Spredte,

nedsænkede indtil Halsen. Asci ten- eller kølleformede, kortstil-

kede, i Eeglen krummede, oftest med en stor, foroven lukket Pore;

8-sporede ; sporebærende Bel 250—300 ^ 1. , 50—60 fi t. Sporæ

sortebrune, langstrakt tenformede, 4-leddede, stærkt indsnørede

mellem Leddene, disse ere oftest uligestore, de to midterste mere

eller mindre firkantede, Endeleddene i Eeglen tydeligt tilspidsede;

120—150 fi 1., 18—20 fi t. Hver Spore er omgiver af et gela-

tinøst, vandgraat Hylster, der begrændses af eu meget tynd Yæg

og temlig hurtigt opløses, hvorefter Leddene hyppigt snart ad-

skilles. Paraphyses vandgraa, meget skrøbelige, talrige, traadfor-

mede, med uregelmæssige, undertiden opblæste Led, omtrent af

Længde med Asci. Se Tab. VI, Fig. 46—47.

Temlig talrig paa gammel Faaregjødning (Long-Mose, Sjæl-

land) Juni 1876. — I nogle Tilfælde iagttog jeg en fastere gela-

tines Masse inde i Hylsteret der, hvor Sporeleddene støde sammen.

Hvis man ved Tryk skiller disse ad, saa viser det sig, at Hylsteret

er stærkt nok til en Tid at hindre deres Spredning; dets tynde,

skrøbelige Væg gaaer under denne Proces hist og her itu, og man

seer da tydeligt, at den virkelig er tilstede. Abnorme Forhold

ere hyppige; jeg iagttog f. Ex. en Ascus, hvori kun fandtes 4

Sporer, en toleddet Spore, Sporer med eiendommeligt tilspidsede

VdtMled o. s. V. Den adskiller sig fra de nærmest staaende Arter,

'"<p. intermedia og *S>. megalospora, navnlig ved sin betydeligere

Storr<>lso og ved sine mere langstrakte Sporer.

Sp. pulchra E. Ch. Hans.

Sporocarpium langstrakt pæredannet; Halsen i Keglen sort

ret eller krummet, ofte puklet; Sphærala grøngraa, ikke sjeldent

halvt gjennemsigtig; intet Mycelium; 320—420 [i høit. Spredte,
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nedsænkede indtil Halsen. Asci kortstilkede, langstrakt ovale eller

cylindriske, med" afrundet , fortykket Spids, hvori en stor, foroven

lukket Pore, rette eller lidet krummede. Hver indeholder 8 Sporer.

Sporebærende Del 160 fx 1., 30—38 ^ t. Sporæ svagt tenformede

eller næsten cylindriske, rette eller lidet krummede, smudsigt hrun-

grønne; Enderne afrundede. Hver er dannet af 8 Led, mellem

hvilke findes Indsnøringer ; Endeleddene ere nedtrykt kugle- eller

svagt kegleformede, de øvrige kort tøndeformede. 47—57 ^ 1.,

12—14 ^ t. Hver Spore er omgiven af et tyndt, farvefrit, gela-

tinøst, gjennemsigtigt , i Vand hurtigt udhuldnende og henflydende

Hylster. Paraphyses traadformede , septerte, vandgraa, af Læugde

med Asci; meget sjeldne. Se Tab. IX, Fig. 1—6.

Nogle faa paa gammel Faare- og Kogjødning (Ravnsholt Skov,

Sjælland; Hjortlund, Jylland) April—August 1874 og 1876. Hvis

Sporeleddenes Antal ikke hos denne Art var constant 8, saa kunde

jeg, uagtet den Forskjel i Henseende til Størrelsesforhold, der er

tilstede, være fristet til at antage den for den samme som Sp-

variabilis Winter.

Sp. pulchella E. Ch. Hans.

Sporocarpium næsten kuglerundt, sort; Halsen meget kort,

vorteformig; */4—*/2 Millim. høi. Mycelium mangler eller er kun

tilstede som et grovt, ligesom afslidt Fletteværk af korte, tykke,

brunladne, septerte, ofte grenede Traade. Spredte, nedsænkede

indtil Halsen. Asci cylinderformede, rette eller krummede, forneden

afsmalnende i en Stilk, foroven afrundede, med lignende Pore som

hos foregaaeude; talrige. Hver indeholder 8 Sporer, som re

ordnede i 1 Ead. Sporebærende Del 105—111 fi 1., 10—11 fi t.

Sporæ mere eller mindre tenformede, rette eller lidet krummede,

smudsigt brungrønne, 4-leddede; Endeleddeue kegledaunede og lidet

længere end de 2 tøndeformede Midtled; 17—20 fi \., 5—6 fi t.

Hver Spore kan være omgiven af et lignende" Hylster som hos fore-

gaaende Art, men sjeldnere. Paraphyses traadformede, septeiie,

farveløse, rige paaVacuoler, enkelte eller grenede, undertiden ana-

stomoserende ; omtrent af Længde med Asci. Se Tab. IX, Fig. 23—25.



Eet talrig paa gammel, tør Kogjødning (Charlottenlund Strand-

fælled, Sjælland) November 1874 og April 1876. Et Par paa

gammel Faaregjødning (Long-Mose, Sjælland) Ji " 1876. Misdan-

nelser ere hyppige; saaledes iagttog jeg f. Ex. en Spore, hvis 3

Led vare umbrafarvode og det fjerde derimod hjalint, og i en

Asens fandt jeg en 2-leddet, blegt farvet og neppe fuldt udviklet

Spore. Den havde samme Størrelse som de normale, 4-leddede og

var kommen langt ud over det TJd\iklingstrin , da Skillevæggene

sædvanlig optræde. Tab. IX, Fig. 25. Fra foregaaende Art er

denne meget tydelig adskilt; et Blik paa Figurerne vil strax vise

dette. Begge danne indenfor Slægten, Sporormia, en særegen

Gruppe, udmærket ved Sporeleddenes Fomi og Aiiieulation.

Sordaria Winter.

I.

Dette Genus' Historie omhandles i G. Winter 's Afhandling

„Die deutschen Sordarien" 1873 („Sepr. aus den Abliandl. der

naturf. Gesellsch. zu Halle", Band XIH, Hft. 1, mit 5 Tafelu,

S. 1—6). I nævnte A;-beides morphologiske Del, S. 6—9, gjennem-

gaaes først Stroma, hvorom der meddeles, at det kun findes hos

3 Arter. Dets Udseende beskrives, men dets Bygning ikke. Om

Myceliet siges, at det i Intet er forskjelligt fra den hos andre

Svampe bekjendte Myceliefonn. Heri har Winter dog ikke aldeles

Het: der er f. Ex. en betydelig Forskjel, om den end er noget

vanskelig at betegne, imellem Myceliet hos Sordaria og hos Pe-

~i-:æi, og skarpt træder den frem hos saadanne Species af sidst-

nævnte Afdeling, der lig Feziza insignis (Crn.) ere udstyrede med

Woroninske Legemer. I ethvert Tilfælde er Myceliet hos Sodaria

sammenlignet med sidstnævntes mere tykvægget og af en fastere,

stærkere Bygning, det er og i Eeglen mørkere, med forholdsvis

mindre Cellerum. W. fremhæver, at Tilstedeværelsen eller 31an-

gelen af et Stroma ikke bør tillægges saa stor systematisk Betyd-

ning, som nyere Forfattere oftest ere tilbøjelige til, og at de tre

med Stroma udstyrede Sordarier ikke kunne fjernes fra de øvrige.



s. 7 g-jennemgaaes Sporocarpiets (Peritheciets) Bygning. Der siges

her, at dets Yægge hos nogle Arter bestaa af flere Lag forskjelligt

formede Celler, medens de hos Flertallet kun besidde to eller nogle

faa Lag af ensartede Celler. Derpaa beskrives de forskjellige Ud-

bvgninger, hvormed Sporocarpiet kan være udstyret W. iagttog i

nogle Tilfælde Krvimninger og Drejninger af Sporocarpiets Hals,

fremkaldte ved forskjellig Lysindnrkning. S. 8 beskrives Hymenium

(„Die Schlauchschicht") og da først Asci. Om disse siges: „Bei

den Schlauchen ist in der Regel die innere Membran an der Spitze

des Schlauches verdickt, und oft von einem oder zwei zarten

Poren durchsetzt, eine Erscheinung, die man auch bei andern Py-

renomyceten, z. B. einigen Eosellinia-Arten beobachten kann." Her

foreligger en Peiltagelse. W. nævner ikke de Arter, hvis Asci

skulde være forsynede med 2 Porer, men gjennemgaaes hans Fig.

saa findes de at være: Sord. fimkola (Eob.) Cés. et de :N'ot., Fig.

VI b., Sord. humana (Fckl.) Awd., Fig. DC b., Soj^d. bombardioides

Awd., Fig. XI e, f. I det Følgende har jeg forsøgt at udklare det

rette Forhold. W. fandt So7'd., hvis Asci indeslutte et større Antal

Sporer end 8, nemlig 16—64, 128; og 2-sporede Asci hos Sord.

anserma, 5-sporede hos Sord. Rabenhorstii. Han fremhæver, at

Sporerne enten ere omgivne af et gelatinøst Hylster eller og for-

synede med Vedhæng, dog saaledes at det ene udelukker det andet.

Om Vedhængene siger han S. 9: „Es giebt eine Anzahl Arten,

deren Anhangsel erster Ordnung, das heisst das am unteni Ende

der Sporen befindliche, durchaus das Wesen einer Zelle repråsen-

tirt; in der Jugend ohne Scheidewand mit der tibrigen Spore

zusammenhångend, enthalt es Plasma, Oeltropfen und Vacuolen wie

die Spore, spater trennt es sich von dieser durch eine Cellulose-

membran, verliert seinen Inhalt und verschrumpft endlich beim

Reifon der Sporen. Die xlnhiingsel zweiter Ordnung sind dagegen

gallertartig und wahrscheinlich nur Verdickungen der Sporen-Mem-

bran". W. har imidlertid ikke altid, hverken i Text eller i Fi-

gurer, sondret imellem de to Slags Vedhæng, og i enkelte Tilfælde

har han forbyttet det ene med det andet.



^tfonia suljeroso-crustacoum vol plowiiiKivc nulluiii. ])('ri1iiiria

mombranacca, pellucida, asci cylindracoi vol ampli. (2) 4— l'iSspori,

para})hysibus obvallati, sporidia coiitiiiua, non so])tata, opaco-nigvo-
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rugulosis vol divorso vostitis, globosis vel oblongo-c.onicis, niom-

braiiacois, sæpo diapbanis. papillatis vol in collum conicum atto-

imatis. stroniate cnistacoo vol \illo arachnoidoo insidcntibus. Ascis

uvlindracois, aniplo-cvlindraeoi.s vol amidissimis. 2—128 s])oris,

parapln^ibus filifoiinibiis ^ol tiibiilosis scptati"? Spoudns CDOula-
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tillige Originalexemplarer af paagjeldende Arter samt skriftlig og

mundtlig Oplysning fva nuknende Forfattere. Denne J)el af hånt,

Afhandling er sikkert deu værdifuldeste. Der beskrives 22 Arter,

ln(»raf cfterfølgondo saups at \ære knyttede til Excrementer af

Ma.,nu>l><>: \. ^u1)aonu>: (Joprolepa (Fckl.) AVinter. 1) Surd.

in<nlu,io (l'i I \\\A ..In iimo Cuniculorum". 2) Sord. eqrorunt

(fckl.) Wmtu'. .,Ad linimii eq\inuni et caproolinum". I>) Sord.

Jlnuitl (P.M--,.) Winter. .,Iu Iimo eq^ino". B. Subg(ml^: I[,/povoi>ru

putddam".

10) .^o/-r/.

Sord. Rahcuhorstii Xiessl. Jn timo

'ord. funicola (Koh.) Co.s. et de Not.

cannium ot lopcu-imim". \ Sord.

\amnum. eq^inum, OM-num et Cuni-

Fckl.) A\sd. „Ad merdara 1inmanam

lide, A\Nd. .,Ad stercu^ lepminum-

finio leporino". C. Subgeiui.: AV
'inheda Ces. et de Not. .,JLuf Kuh-

et vulpino'-. 12) Sord. ccpropkila

looia F^nni ca'- II {„Bidi . tili Kiinne-

'ulk- 1873 ). S. .1> og 6 beskrives

>l)t,is (.g Sf>rJ«/vV/. /<^y,o.v>,.-« (Fr.)

.parsa, tim< . subimmersa ^•el iiisidentia,

^el M>liæt oi(ka stiolo papiUifoniu

, nhndrac 01, llltOl s])or a<, constiKti

. ellip.oule.,

.M.iimd.in

Molsphn^loideo-elbpso.h ,
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„Perithecia conferta vel sparsa, coriaceo-membranacea , fimo

lersa vel insideiitia, spliæroidea vel ovoidea, versus apicem

latiusculo hiantom, attenuata aut papillata, to-

primo tecta vel liirtula, atra. Asci pedicellati,

Sporæ 8-næ , subdistichæ , ellipsoideæ , opacæ
,

utrinqve vel polo inferiori tantum appendiculatæ. Parapliyses vix

ullæ." Under førstnævnte Slægt beskrives S. 49, 50: 1) IL fimeti

(Pers.)Fr. syn. Sord. Jimkola (Kob.) Cés. et de Not. „Supra fimnm

vaccinuna et eqvinum". * canma^Karst. „In fimo canino". ** ma-

crospora Karst. {Sord. macrospora Awd.). „In stercore leporino".

*** humana syn. Sord. humana (Fckl.) Awd. „In merda humana".

Tinder Ixodiopsis beskrives S. 50 : 2) Ix. fimicola (Kob.) Karst. syn.

Sord. curvula de By. „Supra fimum ovinum". Under Sordarla

S. 51: 3) Sord. coprophila (Fr.) Cés. et de .Not. „Supra fimum

vaccinum et leporinum". 4) Sord. breviseta (Fckl.) Karst. syn.

Sord. curvula de By. formå coronata Winter. „Supra fimum eqvi-

num, vaccinum et leporinum". 5) Sord famseda Cés. et de Not.

„In fimo eqvino".

Niessl: „Ueber Sordaria appendiculata Awd. und Sord. cur-

vula de By." („Hedwigia" 1873, S. 161). Her meddeles Under-

søgelser vedrørende de to nævnte Arters Synonymik.

„Mycolog. Notizen" von G. Winter. („Hedwigia" 1874).

S. 54 søger W. at vise, at Auerswald til en Tid har henført

Exemplarer til Sord. appendiculata, hvilke han siden indsaa kun

kunde høre under Sord. Jimiseda Cés. et do Not. Derpaa bestræber

han sig for at bevise, at Niessl' s Sord. appendiculata (non Sord.

curvula de By.) ikke kan skilles fi'a Sord. Jimiseda Cés. et de Not.

„Eecherches morpholog. sur les Pyrénomycétes", I. Sordariées

par Gilkinet („Extrait des Bullet. de l'Académie royale de Bel-

gique", 2 serie, XXXXVII, no. 4, 1874, 2 pi.). Sord. finicola

(Rob.) Cés. et de Not. beskrives; der meddeles S. 6, at den kan

krumme Halsen hen mod Lyset, og at denne voxer betydeligt efter

Sporernes Modning. Sporocarpievæggen viser de af Woronin hos

Sord. Jimiseda beskrevne 4 concentriske Zoner.
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at Paraphyserne optræde under meget forekjellig-e Foimer, eftersom

de beklæde Halsens Indei-flade („Periphyser" Tode, Fliisting-, Woronin)

eller findes i Sporocarpiets nedre, udvidede Del („Paraphyser" aut.)

;

dog opfattes de som havende selv samme morpliologiske Værdi.

Om sidstnævnte menes, at de spille „un role protecteur en eutou-

rant les jeunes tliéques de leur tissu tendre et molleux". S. 10

angiver G., at det har været umuligt for ham at finde samme Ud-

spring („origine") for Asci („les théques") som for Paraphyserne:

„Tandis que j'ai pu presque toujours me convaincre de l'insertion

des paraphyses sur les parois du perithéces". I sine Undersøgelser

med Hensyn til denne Sordan'as Udviklingshistorie kommer han

til det Eesultat, at Asci og Paraphyserne have forskjellig Oprin-

delse, forskjelligt Udspring. S. 11 siges om Sporerne: „Elles pos-

sédent un exospore et un endospore; incolores dans les promiers

temps de leur formation, elles ne tardent pas å prendre une couleur

jaunatre, qui passe ensuite au vert clair, puis au vert foncé; les

spores miires sont complétement brunes et doivent leur coloration a

Texospore seul: l'endospore, aussi que l'on peut s'en convaincre,

lors de la germination, est complétement incolore". Som Foii-

sættelse heraf meddeles, at Spiretraaden , hvis Væg dannes af En-

dosporium , er ufarvet. Om det gelatinøse Hylster siges S. 12

:

„On peut voir (Fig. 34) quelle est interrompue å l'un des poles

et forme un eanai, qui se continue jusqu' a la spore". Denne

Canal har jeg dog forgjeves søgt. I en Anmærkning siges end-

videre om samme Dannelse: „Cette enveloppe est l'éqvivalent mor-

phologique des appendices dont sont munies les spores de plusieurs

autres Ascomycétes: je rappellerai cependant que la Sord. fimiseda

posséde deux éspéces d'appendices." Sord. fimiseda sættes her som

eneste Undtagelse i nævnte Retning, skjøndt G. i samme Afhand-

ling beskriver Undersøgelser af Sord. minuta og afbilder Sporerne,

der i Virkeligheden ligesom hos Sord. fimiseda ere udstyrede med

begge Slags Vedhæng. S. 13 beskrives Sporernes Spiring og Ud-

vikling af „Beft-ugtningsorganeme", der i det Væsentlige stemme

overens med de af De Bary hos Eurotium opdagede; de mindre
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betydningsfulde Differenser, som dog ere tilstede, fremhæves. Spo-

rocarpiet dannes paa samme Maade som hos sidstnævnte Slægt og

opnaaer en betydelig Udvikling, førend Carpogoniet forandres; der-

paa udsender dette hurtigt og næsten overalt fra hele Overfladen

en Mængde knopformige Udposninger („bourgeons"), der optage dets

Protoplasma og forgrene sig. De sidste Forgreninger danne Asci.

Dot vises, at Paraphyserne , saavel de egentlige Paraphyser som

Pfiiphyserne, have deres Udspring fra Sporocarpiets Væg. Slut-

niui^en af Afliandliugen indeholder nogle faa Bemærkninger ved-

rorende Udviklingshistorien af Sord. mlnuta Fckl. Hovedresultatet

af de foreløbige Undersøgelser, som G. har anstillet i nævnte Eet-

ning, stemme overens med det ovenfor om Sord. fonicola meddelte.

I „Grevillea" 1874, S. 120, findes en Anmeldelse af Win-
ter' s „Monographie". Forfatteren, PI o w right, bemærker her

blandt andet, at Winter maa have taget feil, naar han betegner

Sowerby's Sphæria stercoraria som en Sporormia; thi Original-

exemplarer, der opbevares i Kew, bleve imdersøgte af Berkeley,

Og de viste sig at være i Besiddelse af „simple, dark brown spo-

Sammesteds, S. 187, beskrives af Phillips ogPlowright:

1) Sph. (Sord.) discospora Awd. ,,0n rabbit's dung". 2) Sph.

(Sord.) Ireviseta Ebh., Sph. (Sord.J conica Fckl. syn. Sord. cur-

vula De By. Næringssubstratet angives ikke.

Sph. carhonaria n. sp. Plate 25, Fig. 3. „On bunit ground".

Er en Sordaria Wint.; men Afbildningerne ere ikke tilstrækkeligt

udførte til nærmere at bestemme Artens Plads.

I „Symb. mycol." 3 Xachtr. 1875, S. 26, giver Fuck el en

Beskrivelse af en ny Art, Sord. gigaspora Fckl. „Auf. Kuhmist".

Til den af ham citerte Slægt pleier han ellers kun at regne Sor-

darier, hvis Sporer ere udstyrede med Vedhæng; men disse synes

at mangle hos hans Sord. gigaspora; jeg forstaaer derfor ikke,

hvad han har ment.
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Med Umltag-else af Sord. papyrkola, hvilken Winter fandt

paa Papir , Sord. lignicola, der findes paa gammelt, raaddent Bøge-

træ, Sord. fermenti paa raadden Vingjær og Sord. carhonaria

paa brændt Jord ere alle de øvrige Sordarier ægte Gjødningsbe-

boere og væsentligt knyttede til Pattedyrgjødning. Af disse ere

kun følgende tillige iagttagne paa Fuglegjødning : 1) Sord. decipiens

Winter, 2) Sord. setosa Winter, 3) Sord. cmserina (Rabli.) Winter,

4) Sord. curvula og 5) Sord. aviaria (P. A. Karst.), hvilke alle

optræde paa Gaasegjødning. Den sidstnævnte Art beskrives af

Karsten under Slægten I%)oco/>ra i hans ovenfor citerte Afhand-

ling: „Fungi in insulis Spetsbergen et Beeren Eiland".

Ko- og Hestegjødning er det Substrat, hvorpaa de fleste findes,

og ved nøiere Eftersyn maaske alle. Sord. curvkolla er hidtil kun

funden paa Musegjødning; Sord. Jimicola og Sord. humana ere de

to Al-ter, som oftest findes paa Gjødning af kjødædende Dyr, sidst-

nævnte er hyppig paa Menneskegjødning, hin er den mest udbredte

og forekommer paa Excrementer af Ko, Hest, Faar, Hare, Kat,

Hund, Eæv, Maar, og Sæl. Den bedækker ikke sjeldent Sub-

stratet med et sort Lag af tæt ved hverandre stillede Sporo-

carpier. Jeg har flere Gange under mit Ophold i Eibe (Sommer-

ferien 1874) paa gammel Ko- og Hestegjødning, som kort efter

Eegn var indsamlet fra Engene ved Nibs Aa, iagttaget, med hvilken

Hurtighed de bemægtigede sig Substratet og ligesom holdt andre

Sphæriaceer borte. Sammen med dem optraadte ofte et Par Dis-

comyceter, Åscophanus pilosus (Fr.) Boud. og Saccoholus neglectus

Boud. Henad Efteraaret blev den sjeldnere, og den Sordaria, der

nu viser sig hyppigst og i størst Mængde, er Sord. curvula, saavel

form. typ. som coronata og aloides. Den fugtige For- og Efteraars-

tid er for Sordarierne som overhovedet for Svampene den gunstigste,

Solheden og Vinterfrosten taale de ikke.

Antallet af de til Pattedyrgjødning knyttede Arter er, naar

mit Bidrag medtages, 21. Heraf ere følgende fundne



5) — Rahenho

6) — fimicola.

7) - discospor

i) So7'd. fimicola.

2) — coprophila.

3) — curvicollaf

2) — coprophila.

1) Sord. merdaria.

2) — eqvorum.

3) — fimicola.

4) - 7n™«na.

5) — discospora.

6) — barbata.

7) — insignis.

10) — fimiseda.

11) — coprophila,

12) — pleiospora.

3) — discospora.

Tydsklands og Finlands Bidrag ere opførte efter de ovenfor

omhandlede Skrifter; de britiske Øers efter Cooke's „Handbook";

Frankrigs efter „Ann. des se. nat." 3, XI, S. 353 og „Flor. du

Fin.", S. 22; Ifordamerikas efter Cooke's „Handbook"; Danmarks

efter mine egne Iagttagelser. —



Af de Undersøgelser, som jeg anstillede for at udklare Byg-

ningen af Ascusvæggen og af Sporevedhængene, meddeles her i

Korthed Hovedresultatet. I førstnævnte Eetning gjør der sig to Til-

fælde gjældende: A. luderhinden i Ascusvæggens øverste Del er

høiet tilbage og nedadtil saalcdes, at der dannes en foroven lukket

Pore, som til Siderne begrændses af den tilbageslaaede Inderhinde,

og som nedadtil staaer i Forbindelse med Eummet i Ascus. Se

Tab.YII, Fig. 7, Sord.fimkola, og Fig. 16, Sord.inskjnis. B. In-

derhinden er ikke tilbageslaaet, men fortsætter sig uafbrudt, overalt

indvendig beklædende Tderhinden. Væggen kan da i hele sin Ud-

strækning have omtrent samme Tykkelse eller og være noget tyk-

kere i Ascusspidsen , saaledes at der her opstaaer en foroven af

begge Membraner lukket Pore. Se Tab. Til, Fig. 6, Sord. eqvorum,

og Fig. 22—23, Sord. hirta.

Som ovenfor bemærket kunne jSor«iar«a-Sporeme være omgivne

af et gelatinøst, hurtigt henflydende, farvefrit Hylster, og de

mangle da i de allerfleste Tilfælde Vedhæng, dog findes een Und-

tagelse, nemlig Sord. insignis, Tab. VH, Fig. 15. Hos denne ud-

gaaer fra Sporens nedadvendte Ende en lille mere eller mindre

halvkugleformet, gelatinøs, hyalin Lap,, der i Forening med den

egentlige Spore omgives af et gelatinøst, farvefrit Hylster. Hos

de øvrige Former, hvis Sporer have Vedhæng, mangler Hylsteret.

Vedhængene udspringe i sidstnævnte Tilfælde fra Sporens Poler

(foroven og forneden) og ere baand-, pidske- eller cylinderformede;

de ere to Slags, nemlig dels Hovedvedhæng, som ere udstyrede

med Cellevæg, og dels gelatinøse Vedhæng, der mangle denne.

Sidstnævnte vise oftest Længdestribning; deres Størrelse forøges

betydeligt i Vand, og de opløses temmelig hurtigt.

Kun hos Sord. neglecta, Tab. IX, Fig. 12, og hos Sord. hirta,

Tab. Vn, Fig. 19, udgaa gelatinøse Vedhæng fra begge Sporens

Ender. Hos de øvrige med Vedhæng forsynede Arter, Subgenus

Eusordaria, findes oftest begge Slags og da bestandigt uden Und-

tagelse saaledes, at Hovedvedhænget udgaaer fra Sporens nedad-

vendte, ofte lidt bredere Ende, medens et gelatinøst Vedhæng ud-
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springer saavel fra Sj)()rcii.s ,Si»i(l.s>' sum fVa Hoved vt'dlui'H-et.s frie

Ende. Tab. VIII. Fi-, LV Snr,L a„.^rruu>. llnvcdv.Mlhieimvts Stør-

relse og Foi-m er i ^iodsjetiiin- til dr i^vliiiinosc \'ediui'u-.s tem-

melig constant.

Hos Sord. <l,;-li,;rns nn- snnl. p/ciospora udgaa gelatiuøse

Sidevedhæng fru Hn\rdvr.lliæn-ris (Hunddd, Tab. VII, Fig. 25—29.

Beslægtede men abiiunue Damndser har jeg undertiden, skjøndt

.sjeldent, fundet hos ;Sord. curvula, Tab. VIII, Fig. 9 og 12. De

Kive et Vink om, at de gelatinøse Vedhæng forneden, idetmindste

hos nogle Former, fortsætte sig op omkring Hovedvedhænget. Hos

Sord. decipiens og Sord. pleiospora fandt jeg ingensinde et fra

Hovedvedhængets nederste Ende udspringende gelatinøst Vedhæng,

og A^orJ. s/»«7/s manglede fuldstændigt disse gelatinøse Dannelser; de

optraadte derimod hos alle de øvrige af mig undersøgte Former af

Subgenus Eusordaria og efter det Exempel, som jeg har frem-

stillet i Fig. 15, Tavle VIH.

Jeg har særligt undersøgt Stromaets Bygning hos Sord. eqvo-

ruin og vil her give en Fremstilling deraf. Det er hos denne Art

bygget af mycelielignende Hypher, der som encellede, brunladne,

imellem hverandre sammenfiltrede Haar tildels bedække den ujevne

Ovei-flade (Tavle VII, Fig. 2) og nedadtil tabe sig i det egentlige

Stromaes skoi-pe- og korkagtige Masse, hvor de danne et tæt, fast

sammenvævet Fletteværk, hvori deres \ægge tildels ere opløste

og sammensmeltede. Haarenes Spidser ere ofte afbrudte, og der-

ved faa de i endnu høiere Grad Udseende af et gammelt Mycelium.

Betragtet med Loupen viser Stromaet sig som en uregelmæssig

sort Skoi-pe, der har udgydt sig over Gjødningens Overflade og

optaget flere eller fæne af dennes Planterester i sig. Dets Form

er stedse meget vexlendc og aldeles uregelmæssig. Det kan paa

enkelte Steder foriade OveiHaden og gaa dybere ned for derpaa

atter et Stykke derfra at komme op og paany udgyde sig over

deime; i saa Tilfælde bliver det stærkt bølget. Undertiden er

det nedstigende Stroma knoldfonnet, idet det danner en Kugleskal,

hvis største Del er nedsænket i Substratet, og hvis Kjerne dels
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bestaaer af Sporocarpier, dels af indesluttede Gjødningsdele. I det

nedstigende Stroma tindes ofte mindre tæt sammenfiltrede Partier

(Tavle VII, Fig. 1), der tydeligt vise, hvorledes de mørkebrunladne,

stærke, mycelielignende Hypher omklamre Næringssubstratets Partier

eller knuge sig ben ad disses Ovei-flade. Af den ovenfor givne

Beskrivelse vil det sees, at dette Stroma i sin Bygning ikke er

væsentlig forskjelligt fra et tæt sammenflettet Mycelium som det,

der f. Ex. findes bos Sord. coprophila, og at det i Knoldfonnen

frembyder ikke faa Analogier med Sclerotier. Det turde ogsaa

være muligt, at en stor Mængde af de Dannelser, der linder Be-

tegnelserne Sclerotium, Mycelium og Stroma behandles som værende

forskjellige , desuagtet i Virkeligheden have samme morpbologiske

Denne Slægt frembyder mange Exompler paa Misdannelser.

Den umodne Spore kan f. Es. optræde med Septa og udsende

Spiretraade. Tab. Vm, Pig. 23—25. Tverskillevægge i den modne

Spores Hovedvedhæng har jeg ligesom Woronin iagttaget hos

Sord. coprophila og desuden hos andre Arter. (Se Figurerne).

Farvning af Hovedvedhænget og Misdannelse af den egentlige Spore,

saa at denne i Stedet for at blive oval bliver cylindrisk, bemær-

kede jeg ogsaa hos Sord. coprophila. Characteristiske Sporemis-

dannelser fremvise endvidere Tab. VII, Fig. 4—6; Tab. VIII, Fig.

19—20 og 27—28. Sporocarpier, hver med to Halse, fandt jeg

hos følgende Arter: Sord. fimkola, Sord. neglecta (Tab. IX, Fig. 15)

og Sord. larbata (Tab. IX, Fig. 22).

Idet jeg optager Win ter 's Inddelingsprincip , hvilket i Øie-

blikket er det mest fyldestgjørende , bliver jeg efter det indvundne

Udbytte nødsaget til at opstille to nye Subgenera. Hovedindde-

lingen viser sig da saaledes:

A. Subgenus: Coprolepa (Fckl.) Wint., indeholdende alle de

med Stroma udstyrede Arter ; Sporerne have kun de gelatinøse Hylstre,

og Paraphyserne ere længere end Asci samt tyndt traadformede.

B. Subgenus: Ihjpocopra (Fckl.) Wint., indeholdende de

stromaløse Arter, hvis Sporer kun ere omgivne af gelatinøse Hylstre.
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Sord. discospora Awd.

Ret hyppig-, men oftest optrædende i ringe Antal, paa gammel

Heste-, Ko- og Faaregjødning (Eibes Omegn, Dyrehaven ved Kjø-

benhavu, Rudersdal, Sjælland) Foraar og Sommer 1874—1876.

So7^d. harhata E. Ch. Hans.

Sporocarpium pærefonnet, overalt omtrent sort; Halsen kort,

cylindrisk, besat med lange, septerte, næsten sorte Børster, hvoraf

nogle kunne være forenede til lange Flige, hvis Længde ofte over-

gaaer det egentlige Sporocai-piums , eller med en temmelig kort,

men meget tæt Skov af omtrent lige lange og i Partier sammen-

smeltede Børster; sjeldnere er den nøgen eller kun iidstyret med

enkelte, spredte Børster. Vs

—

% Millim. høit (Børsterne ikke med-

regnede). Spredte, nedsænkede.' Asci ten- eller kølleformede, lang-

og tyndstilkede med tilspidset, afrundet øverste Ende, hvori under-

tiden findes en stor Pore. Hver indeholder 8 i 2 Rader ordnede

Sporer; sporebærende Del 160—200 /i \., 44—60 ^ t. Sporæ

ovale, lidet tilspidsede i den ene Ende, grønbrune. 45—54 /i 1.,

23—31/^ t. Paraphj'ses tykt traadformede , med lidet opblæste

Led, farveløse, af Længde med Asci; hurtigt henflydende. Se

Tab. IX, Fig.l9—22.

Paa Faaregjødning (Rudersdal, Sjælland) Juni 1874 og 1876.

Den udmærker sig dels ved Halsens Børstebesætning, dels

ved sine -meget store, ovale Sporer og er herved let kjendelig

fra de øvrige Sordarier af dette Subgenus. Sporocarpiet havde i

nogle faa Tilfælde to Halse (Fig. 22).

C. Subgenus nov.

Sord. insignis E. Ch. Hans.

Sporocarpium sjeldent langstrakt, oftest kort pærefonnet, med

kuglerund, mørkebrun Sphærula og kort vortefonnig, sort Hals, der

'M- besat med sorte, septerte Børster; disse ere hyppigt omtrent

lige lange og ofte delvis sammensmeltede i Tjavser; c. 1 Millim.

høit. I Grupper; nedsænkede. Asci stilkede, tenformede med but

afrundet øverste Ende, hvis Indermembran er tilbageslaaet. Hver
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indeholder 8 i to Eader ordnede Sporer ; sporebærende Del 240^ 1.,

68 /u t. Sporæ ovale, sortebrune; 50—54^ 1., 24—31 ^t. Para-

physes tyndt traadformede , septerte, farveløse, længere end Asci.

Se Tab. Vn, Fig. 13—16.

Paa Hestegjødning (Holte, Sjælland) September 1874. Denne

Art staaer nærmest foregaaende, hvilken den navnlig ligner meget

i Henseende til Habitus; men den er bestemt adskilt derfra ved

de større Sporer og ved den fra disses i Ascus nedadvendte

Ende udspringende ge latinøse Lap. Endvidere ere dens Sporer

først kort forinden Udtømmelsen ordnede i to Rader,

medens de hos Sord. barhata allerede i den umodne Tilstand ind-

tage denne Stilling. En væsentlig Forskjel frembyder endvidere

Bygningen af Asrasspidsen , idet den hos Sord. insignis har til-

bageslaaet Indermembran, hvilket derimod ikke er Tilfældet

med den foregaaende.

Sord. negleda E. Ch. Hans.

Sporocarpium kort pæreformet; Sphæmla næsten kuglerund,

smudsigt graagrøn; Halsen kort, vortedannot, sort; 1—1*/° Millim.

høit. I Grupper; nedsænkede. Asci stilkede, tenformede med

afrundet øverste Ende, hvis Indermembran er lidet tilbageslaaet.

Hver indeholder 8 i to Rader ordnede Sporer; sporebærende Del

150—170^^ I, 48—60 fi t. Sporæ ovale eller ægformede; 42—
57 /i 1., 30—37 /^ t. Paraphyses tyndt traadformede , septerte,

fan-eløse, længere end Asci. Se Tab. EK, Fig. 12—18.

Hovedformen paa gammel Kogjødning (Ribes Omegn) August

1874. Den slutter sig nærmest til efterfølgende Art, Sord. hirta,

men adskilles foraemlig derfra ved Sporocarpiets nøgne Hals.

Af denne Art fandt jeg i September 1874 paa gammel Hestegjød-

ning (Holte, Sjælland) en mindre Var., hvis Sporocarpier kun ere

^'2—1 3Iillim. høie, og hvis Sporer ere 33—40 ;« 1., 18—21^ t.

Paraphyserne vare endvidere noget tykkere end hos Hovedfonnen,

og Leddene lidet opblæste. Misdannede Sporer optraadte ret hy]>-



336

pigt. Iblandt Hovedformens Sporocarpier iagttog jeg et med to

Halse. Tab. IX, Fig. 15.

Sord. hirta E. Cb. Hans.

Sporocarpium langstrakt pæreformet; Sphærula grøngraa eller

sort; Halsen keglefoi-met, soii, ofte temmelig lang, besat med korte,

septerte, sorte Børster; 1— 1'/2 Millim. høit. Spredte, nedsænkede.

Asci lang- og tyndstilkede, kølle- eller tenformede, med but afrundet

øverste Ende. Hver indeholder 8, eller sjeldnere 4, i to Eader ord-

nede Sporer. Sporæ aflangt ovale, sortegrønne, af meget forskjellig

Størrelse endog i samme Ascus. Følgende tre Combinationer ere

hyppige: 50—58^ 1., 20—25 ^u i; 30—40/^ L, 15—22V3 // t.;

24—35 /il., 13'/2—I6V2 /i t. Parapliyses tyndt traadformede,

septerte, farveløse, længere end Asci. Se Tab. VII, Fig. 17—24.

Paa Kogjødning (Eibes Omegn) October 1874. Fra fore-

gaaende, nærstaaende Art adskiller den sig, som ovenfor bemærket,

med Hensyn til Sporerne. (Se Figurerne).

iJ^ogle faa af de undersøgte Sporocarpier indeholdt lutter

8-sporede Asci, hvis Sporer vare omtrent ens store; 43—48 // 1.,

19—21;« t.

E. Subgenus Eusordaria Winter.

Sord. fimiseda Cés. et de Xot.

Xogle faa paa gammel Hestegjødning (Charlottenlund ved

Kjøbeiihavnj Octbr. 1874.

. stort Antal paa gammel Kogjødning (Charlotten-

lund-. Kibos Omegn) Summ^'r og Kfteraar 1874 og

K.Ch. Hans.

1 pæreformet; Halsen o:ylindrisk, sort, besat med

Sphærula mørkt grøngraa. *,2

—

^l\ Miilim. høit.

vd-. Asci langstilkede, tenformede, med afrundet

lt>8- -220 M 1., 40—f)0// t. Sporæ



langstrakt ægformede, sortegrønne. 27—34 p. 1., 17— 18 {j. t.

Hovedvedhænget er svagt tilspidset forneden, kortere end Sporens

halve Længde. De gelatinøse Vedhæng fandtes ikke. Paraphyses

tykt traadformede , septerte, faiTeløse, fiere af Leddene noget op-

blæste, af Længde med Asci. Se Tab. VIII, Fig. 1—3.

i^ogle faa paa gammel Faaregjødning (Kudersdal, Sjælland)

Juni 1874. Den ligner saavel Sord. pleiospora som efterfølgende

Art, men adskilles dog derfra ved Halsens Besætning af

oftest temmelig lange og i Buske stillede, septerte,

mørke Børster samt ved sine slankere Sporer. Undtagelses-

vis forekomme 14- og 8-sporede Asci. I Hovedvedhænget kan der

optræde en Tverskillevæg. Se Tab. VIII, Fig. 2.

Sord. dubia E. Ch. Hans.

Sporocarpium aflangt pæreformigt; Halsen kegledanuet, sort

og ligesom den grøn- eller brungraa Sphærulas øverste Del ud-

styret med fremspringende, ofte til smaa Processer forenede Celler.

1—11/2 Millim. høit. Spredte; frie; Myceliet var i nogle Tilfælde

overordentligt stærkt udviklet og bedækkede ikke blot Sphænila,

men tillige den nederste Del af Halsen. Asci langstilkede, ten-

formede, med but afrundet øverste Ende, 16-sporede; sporebærende

Del 204—280 /i 1., 36—52;/t. Sporæ aflangt ovale eller ægformede,

sortegrønne. 27—34^1., 15—19 /< t. Hovedvedhænget oftest

tilspidset forneden; kortere end Sporens halve Længde. De gela-

tinøse Vedhæng ere længdestribede , tilspidsede , de øverste baand-

formede, bredere end de nederste, pidskedannede. Paraphyses

fandtes ikke. Se Tab. VHI, Fig. 4—8.

Paa gammel, tør Faare- og Kogjødning (Ribe) Novbr. 1874;

Aug. 1876. Denne Art nærmer sig med Hensyn til Hovedved-

hænget og Sporocarpievæggens Yderlag til Sord. minuta. Hoved-

vedhængets Væg er nemlig hos begge disse Arter ligesom ogsaa

hos Sord. similis af en fastere Bygning end sædvanligt og aldrig

sammenfaldende , og i Henseende til dets Form er der ligeledes

Overensstemmelse; men det er hos Sord. minuta i Eeglen for-

holdsvis større end hos de to andre. Sord. dubia skjelnes fra den



foregaaende ved sit mere storcellede Væv i Sporocarpie-

væggeii og navnlig ved de fra dettes Yderlag fremspringende

Processer. Fra Sord.mhiuta adskilles den, som allerede berørt,

ved sine forholdsvis lidt mindre Hovedvedhæng, og end-

videre ved sine større Sporer samt flersporede Asci. Disse

indeholde undtagelsesvis knn 12—14 Sporer hver. I en Asens fandtes

kun 2 udviklede Sporer, og de vare uforholdsmæssigt langstrakte

samt større end de normale. Hos nogle Sporer iagttog jeg tydeligt,

at det nederste, gelatinøso Vedhæng omsluttede Hovedvedhænget.

I Juni 1876 fandt jeg paa gammel Faaregjødning (Femsølyng,

Sjælland) en Sordaria, hvis Sporocarpievæg i endnu høiere Grad

end den ovenfor beskrevnes stemte overens med Sord. minutas;

det samme gjaldt ligeledes om Sporerne. Asci vare i Eeglen 32-

sporede; Sporæ 21—24/:£ 1. og 13—14^ t.

De gelatinøse Vedhæng vare ofte begge meget lange og tyndt

pidskeformede. Iblandt Asci fandt jeg flere af den opblæste Form,

som er characteristisk for Sord. curvula, og som Winter har

afbildet („Die deutschen Sordarien" Taf. XI, Fig. XXII b og h).

Sammen med denne Form optraadte et Par typiske, 8-sporede Sord.

minuta. Imellem sidstnævnte Art og Sord. duhia danner den et

jevnt Overgangsled, og det er med vor nuværende Kjendskab til

Sordarierne ikke muligt at drage Grændserne imellem de her om-

handlede tre Former. Det turde vel endog være tænkeligt, at de

i Virkeligheden ikke ere adskilte ; men at |de i Forening med Sord.

cui^ula danne en eneste, meget variabel Art. Se Bemærkningerne

til Sord. minuta.

Sord. minuta Fckl.

Typiske Exemplarer af denne Art fandt jeg paa Excrementer

af Mus, Eaadyi- og Kaniner (Kjøbenshavns Omegn; Holsteinborg

paa Sjælland) Efteraar og Vinter 1874 og 1875; desuden paa Ko-

og Hestegjødning (Ribes Omegn) Sommeren 1874 Varieteter, som

bygge Bro mellem Hovedformen og Sord. curvula.

Sord. minuta har, som ovenfor angivet, Berøringspunkter med fore-

gaaende, men staaer dog -Sord. curvula meget nænnere. Den 4-sporede
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Hovedfom skjelnes vel let fra sidstnævnte Art ved sine Asci, som

hver indeholde 4 i 1 Rad anbragt Sporer; men saasnart man tager

de talrige Mellemformer med, bliver Sagen vanskeligere. Grændserne

synes aldeles at svinde bort, og det er ikke muligt, idetmindste

stillede det sig saaledes for mig, at afgjøre, hvor l^ordaria minuta

ender, og S. curvula begynder. Winter synes at liavo modtaget

et lignende Indtryk (1. c. S. 37). Hvad han bemærker om de „be-

standig enkeltstaaende Haar" er iøvrigt ikke rigtigt, og saavel hans

Pigurer som ogsaa hans Exsiccatsamling vise, at „Haarene" ere

delvis sammensmeltede, om end ikke i den Grad som hos typiske

Former af Sord/curvula.

Sord. pleiospora Winter.

Nogle faa paa gammel Kogjødning (Holte, Sjælland) Septbr.

1874 og paa Kaningjødning (Kjøbenhavns Omegn) Octbr. 1874.

Den her af mig som Sord. pleiospora omhandlede Form stemmer

i de fleste Characterer overens med Winter '.s Beskrivelse (1. c.

S. 29, Taf. X, Fig. XVII) ; men adskiller sig derfra i Henseende til

Sporevedhængene. Der findes nemlig, saaledes som jeg har frem-

stillet det paa Tab. VII, Fig. 27—31, gelatinøse Sidevedhæng ud-

springende fra Hovedvedhængets Grunddel. Som en Følge heraf

var jeg i Tvivl, om min Form ikke turde være en ny Art; Hr. Dr.

Winter har imidlertid havt den Godhed at undersøge mine Præ-

parater af Sord. pleiospora Winter og af den nærstaaende Sord.

decipiens Winter, hvilken sidste ligeledes har de gelatinøse Side-

vedhæng, og erklæret mine Bestemmelser for rigtige. Her maa be-

mærkes, at de omtalte mærkelige, gelatinøse Damielser ere meget

skrøbelige og opløses hurtigt, navnligt hos Sord. pleiospora. De

to omtalte Arter stemme ogsaa overens i andre Characterer, saa-

ledes er f. Ex. Halsen hos begge udstyTet med koiie, sortebrune,

mere eller mindre krummede og puklede, tykvæggede, oftest en-

cellede Processer. Jeg beklager, at jeg ikke har fiaet en Af-

bildning af disse eiendommelige og for de to paai^jrldi-nlc Arter i

høi Grad characteristiske Dannelser anbragt naa on uf Tavlorne.



Det EfteifølgoiKlo froniti-ædo) moro boin et Tillæg til Afliaiul-

liiigens forudgangne llovedufdeling oiul som en denne til!5\arendo

Del, og InddeliugsbotcgnoLeme eie saaledes maaske mindre heldigt

valgte. Nedenfor gives en rortetj-nelhO uver de Svampe, !>om jeg

har fundet paa Patted} rgjødning, men bom i 3Iodbætning til de i

Istc Del omhandlede ogsaa optræde paa andet Substiat, og bom

derfor ikke kunne antage.-, ;it \ti'ie kn\ttede til don nævnte Xæ-

ringsbund; i Fortsættelse heraf tiæviu-, de af mig paa Excrementer

af Mannualia iagttagne 3Iy\om\cetes, baccharonnces, Schiyomjcetes

og Lichenes:

ilelmintkosporium veluthmin Lk.. Arthrohotn/s oUijuspora Fres.,

Stysanus stcmonitis Cd., ^[ui:or Mucc<lo L., .\fucor ractmosus Fres.,

Mucor stolonlfer Fhj'b. , auHodadium Jonesii (B. k Br.) Fres.,

Piptocrphalis Frc^cniana De By. k Wor., J'ilobolus anomalus Ces.,

Uimantia candida (Huds.) Fers., A>j. (Trkkoloma) .vr>jv^V/u5 (.Schum.)

Fr. , Ag. "CidocyUy fnujrans (Sow.) Fr., Ag. fPholiotaj durus

(Bolt.) Fr., Ag. •Gakny luterltius Fr., Ag. ;(hd('rnj tener (SchæfF )

Fr.. Ag. (Tsalliotaj arrensis (Schæfl'.j Fr. , Ag. 'StrophariaJ lideo-

niten^ (FL Dan.) Fr., Ag. fPsilocybeJ huUacms (Bull.) Fr., Ag.

PanæolusJ fimiputris (Bull.) Fr., Ag. (Panæolusj aunpnnulalus (L.)

Yr., Ag. (PanæolusJ papdionaceus (Bull.) Fr., Ag. (PanæohiiyJ pni-

cola Fr. , Ag. (PsatkyrellaJ pronus Fr., Ag. ^PsathyrellaJ atomata^

Fr., Coprinus comatus (Fl. Dan.) Fr. , Copr. atramentarius (Bull.)

Fr., Copi: Jimetarivs (L.) Fr. . Copr. radiatus (Bolt.) Fr., Copr.

stercorarius Fr., Sphæroholus stdlatus Tode, Pcziza cerea Sovv., Pf-.

stercorea Pers., Pez. sub/drauta Schum. pr. j)., Pez. vesiadosa Bull.,

Ascoplianus carneus (Pers.) Boud. , AacoLolus furfuraceus l*ers..

Ascob. lUabi-r (I'imn. i B^ud. . i'k(i'toiinuiii (aganif'urme Cd., Anix'ui

spad.. . ,„ru. Lk.. Padrdliuin vru.tw'.um (L i



funiculnta (Pr.) Fckl., DictipsteUwn mucoroides Bref., Lachnoholus

Arcyrella Rfski. , Saccharomyces Cerevisice, Micrococcus fulvus

Cohn, Bacterium Termo Ehrb., Caloplaca nov. spec. (Dr. Th. Fries

(Ictem.), Cladonia fimbriata (Cand. phil. Alfred Jørgensen leg.,

Dr. G. Winter determ.). Desforuden iagttog jeg nogle nye Arter,

som Pladsen her imidlertid ikke tillader mig at beskrive.

Copr. stercorarius Fr. udviklede sig i mine Culturer af Scle-

Pattedvrgjødning. Jeg fandt det i Excrementer af Ko, Hest, Svin,

Hund og Menneske. Paa Tab. IV, Fig. 21—23, findes Habitusbilleder

deraf; Fig. 36—37 paa samme Tavle vise det paa langs gjennem-

skaarne Sporocarpium og en Samling Sporer; Fig. 1 og 6, Tab. V,

fremstille Sclerotiets Anatomie. Ved at sammenholde disse Af-

bildninger og den til dem knyttede Forklaring med de tilsvarende

af Copr. niveus (Pers.) Fr., ligeledes Tab. IV og V, ville Diffe-

renserne tydeligt træde frem. Se Copr. niveus 1ste Del, S. 245

—2.55. En udførlig Fremstilling af dette og andre i det forelig-

gende Skrift berørte Spørgsmaal vil senere blive meddelt.

De Woroninske Legemer („Beitr. z. Morphologie und Physio-

logic der Pilze" von De Bary und Woronin, Zweite Eeihe

1866, S. 2) iagttog jeg fomden hos de af Woronin beskrevne

Arter tillige i ISiærheden af Børsternes og Myceliets Skillevægge

hns Peziza subhirsuta Schum. pr. p. og ligeledes i Nærheden af Para-

physernes og Myceliets Skillevægge hos Pez. vesiculosa Bull. As-

cobolus furfuraceus Pers. optræder ikke sjelden med Paraphyser,

hvis øverste Led ere meget tykkere end sædvanligt og af en ure-

gelmæssig, ofte barok Form; her har jeg ogsaa i Septas Nærhed

iagttaget Smaalegemer, som ligne de omtalte.

Sporerne af Sord. decipiens ere udstyrede med gelatinøse Side-

vedhæng (Tab. VII, Fig. 25—26), udspringende fra Hovedvedhæn-

gets Grunddel; de stemme, som ovenfor angivet, heri overens med

den i det Foregaaende som ^nr<h ph'inspora fromstillede ligesom

ogsaa i Halsens eiendommelige IMstvr af fr.Muspringende, korte,

sortebrune, mere eller mindre krumnicdc. puklede, tykvæggede,
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oftest encellede Udbygninger. iJer er saa væsentlige Differenser

tilstede ligeoverfor Winters Beskrivelse, at det ikke turde være

umuligt, at begge de nævute Arter ere nye. I saa Tilfælde er

der meget, som taler for, at min Sord. similis og den paa Tavle

VIII, Fig. 22—28 afbildede, nærmest svarer til Winter 's Sord.

jilelospora og decipiens.

Fig. 9—14, Tab. VIII, fremstille min Opfattelse af Sporeved-

hængene hos Sordaria curvula De By. Normale Sporer med tre

Vedhæng, nemlig det med Cellevæg udstyrede Hovedvedhæng og

de to gelatinøse Vedhæng, ere afbildede i Fig. 10 og 13,. Tab. VIII.

De sjeldnere gelatinøse Sidevedhæng og kløvede gelatinøse Ved-

hæng, hvilke sees i Fig. 9 og 12, maa opfattes som Misdannelser;

Tverskillevæggen i den umodne" Spores Hovedvedhæng er ligeledes

en abnorm Dannelse; se Fig. 14. Sord. anserina (Rabh.) Wint.

fandt jeg kun nogle faa Gange med den characteristiske Børste-

besætning, som er fremhævet af Winter, men hyppigere enten

Bøgen eller kun med nogle korte Børster^ udspringende fra Halsens

øverste Del. Se Tab. VIII, Fig. 16—17. Sporerne vise tydeligt

de for Subgenus Kusordaria særegne tre Vedhæng, dog kan det

nederste ofte mangle. Se Tab. Vm, Fig. 15 og 21. Misdannelser

ere hyi)pige (Tab. VIII. Fig. 18—20), og denne Art synes i det

Hele at væi^' metret tUbøielig til Variation. I Fig. 22—28, Tab.

VIII, er .ifhiMtt *ii Fniiu. der er beslægtet saavel med Sord. an-

serina som mi'il .sv,,y/. (leripiens. Jeg har fremstillet den, fordi

den frembyder meget characteristi.ske Exempler paa Sporemisdannelser,

og fordi dens umodne Sporer ligesom Sord. finmedcCs udvikle Tver-
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Hypocreopsis 1 , Poronia 2 , Sordaria 21 , Delitschia 5 , Sporor-

mta 10, Sphærella 1. Foruden disse findes i Literaturen følgende

anførte: Corticium stabulare Fr. {Thelephora foetida Ehrb.).

„Epicr." Editio U, S. 658: „Ad asseres, passim stercoratos, in

stabalo ovino". Isaria fel'ma (De C.) Fr. Coobe's „Handbook",

n, S. 548: „On cat's dung in cellars". Oedocephalum læticolor

B. & Br. Cooke's „Handbook" II, S. 566: „On sheep's dtmg".

Leptosphæria pniseda Winter. „Hedwigia" 1871, S. 163: „In fimo

leporino in silva Harth prope Lipsiam." Bolbitius pusillus Borsz.

„Epicr." Editio II, S. 335: „In fimo vaccino locis silvaticis prope

Petropolin". Thelebolus stercoreus Tod. „Syst. mycol." II, S. 307 :

„In fimo vaccino, morda humana etc, etiam Americæ". Gymno-

ascus Resii Baranetzky. „Botan. Zeitung" 1872. Paa Gjødning

af Heste og Faar. Nectria pnicola YfM. „Symb. mycol.", S. 179:

„Auf faulem Kuhmist". Hyphoderma nivea Fckl. „Symb. mycol."

S. 363: „An sehr altem, faulem Hundekoth". Trichoderma vul-

pinum Fckl. „Symb. mycol." 2 Nachtr. , S. 80: „An faulendem

Fuchskoth". Pleophragmia leporum Vck\. „Symb. mycol.", S. 243:

„Auf faulem Hasenboth". Sphæria minutissima Cm. .,FIor. du

Fin.", S. 23: „Sur les bouzes de vache anciennes". Under Be-

tegnelsen „Genus inqvirendum, facile delendum" omhandles i .,Syst.

raycol." III, S. 293: Epkhysium argentmm Tod. , T. 8, Fig. 60.

„Fimo subimmersum (v. ic.)". Saavel Corda som Xees copiere

Tode's Figurer. Hos Eabenhorst faaer denne høist tvivlsomme

Form sin Plads mellem Ceratium og Dacrina; i Corda' s „An-

leitung" staaer den som „ein becherfSrmiger Merulius". Cyathus

fimetarius (De C.) angives i „Duby Botan.", S. 865, at være

funden paa Excrementer af Køer og Heste i Frankrig. Fries

indfører den vel i Registret til „Syst. mycol.", men omtaler den ellers

ikke. Brødrene Crouan meddele i „Florule du Fin." S. 19, at

de have fundet den paa gammel Hestegjødning. Coronella nivea Cm.

beskrives S. 12 i sidstnævnte Værk som Typ for et nyt Genus:

:,Sur les crottes de rats d'eau". Det er en Form, der vistnok,

ligesom flere af de ovenstaaende, maa henregnes til de tvivlsomme.



Medtages nu ogsaa alle'i

cies i 35 Genera. Der er imidlertid ingen Tvivl om, at nogle,

saavel Species som Genera, ikke ville holde sig, naar Systematikken

uaacr en større Fuldkommenhed, og med Hensyn til de øvrige er

det rimeligt, at en Del efterhaanden vil findes tillige at kunne

voxe paa raadne Plantedele, paa Skarn af Fugle eller overhovedet

paa andet Substrat end Pattedyrgjødning. I Løhet af et Aarstid

har jeg af og til undersøgt Excrementer af Høns, Duer, Spurve,

Kanariefugle, Maager og Gjæs; Udbyttet var imidlertid i de fleste

Tilfælde taiTeligt, thi paa de førstnævnte Fugles Gjødning fandt

jeg intet andet end Bacterier og de almindelige Skimmelformer;

Gaaseexcrementer derimod synes tillige at være en ret god Nærings-

bund for andre Svampe end de sidst omtalte. Paa den anden

Side er det jo sandsynligt, at den fremskridende Forskning vil op-

dage nye Species paa Pattedyrgjødning. Jeg har, medens jeg var

optagen af de her fremlagte Undersøgelser, modtaget det bestemte

Indtryk, at der i Virkeligheden er en for det nævnte Substrat

(^iendommelig Svampevegetation tilstede omend neppe saa rig, som

vi i Øieblikket betegne den. Af det meddelte Eegister sees, at

den har sine Eepræsentanter under alle Mycologiens Hovedafdelinger

med Undtagelse af Hypodermiernes
,

(af disse findes nemlig kun

dødo Kester i Gjødning f. Ex. hyppigt Teleutosporer) , og at Asco-

myceterne levere de fleste Bidrag, Discomycetes og Pyrenomycetes

omtrent lige mange Species, nemlig lidt over 50 hver.

Desuden forekommer der i 'Sy og Næ en stor Mængde Svampe

)>aa Pattedyrgjødning uden dog at være knyttede dertil; en Del

af disse ere nævnte i 2den Del; men sikkert kun en meget ringe

Part. til i efter min nuværende Erfaring tager jeg ikke i Betænk-

ning at sige, at Antallet af de Art«r, hvilke leilighedsvis

kunne voxe paa det omtalte Substrat, beløber sig til flere Hun-

'
> ! » , henhørende til talrige Slægter.

i.iidskjønt de fleste Gjøchiingssvampe ere af ringe Støn-else. saa

L>- adskillige, endog iblandt de mindre, blevne iagttagne af de

, . i. Forskere. En af de i Historien berømteste er Pilobolus,
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hvoraf endog en Art er bleven fremstillet i „Plukenetii Phyto-

graphia" Lond. 1616, Tab. CXVI, Vig. 7. En anden beskrives af

vor berømte Naturforsker O. F. Muller. Feziza stercorea om-

handles S. 481 i „Joannis Antonii Scopoli Flora Carniolica" 1772,

og saavel denne Art som Peziza granulata afbildes i „Eaii Synopsis",

Tome II, Tab. 24, Fig. 2 og 3; for ikke at nævne Værker af

Micheli, Hedwig, Linné, Bulliard o. s. v. I den nyeste Tid

ere disse Svampe komne i Ry som et særdeles brugbart Materiale

til physiologiske Undersøgelser, og de vægtigste Opdagelser ved-

rørende Udviklingshistorien ere netop bragte frem paa dette Om-

raade. Hertil kommer den Betydning, som Studiet af Excre-

menter og af den Verden, som huses deri, har faaet lige overfor

det store Spørgsmaal: Smitstoffernes Oprindelse og Natur.

Ko- og Hestegjødning fostre de fleste Fungi fimkoli, og iblandt

dem, for hvem Excrementer af Mammalia synes uundgaaelig Livs-

betingelse, ere følgende de hyppigst forekommende og over Kloden

almindeligst udbredte: Sporormia intermedia, Sordaria jimicola,

Ascobolus immersus, Ascophanus pilosus, Peziza granulata, Coprinus

niveus, Coprinus ephemerus, Ag. fStrophariaJ semiglobatus , Pilo-

holus crystallinus.

De allerfleste Pattedyrgjødningsfonuer optræde hele Aaret

igjennem, naar Veiret er fugtigt, deres Sommer er Regntiden, og

deres Vinter Tørtiden, de faae følgelig hos os ikke een Vinter og

een Sommer i Aarets Løb; men mange. Sclerotieme, hvoimed et

Par Arter ere forsynede, synes dog at have afgrændsede Væxt-

perioder, saaledes at de til nogenlunde bestemte Tider af Aaret

dannes og til andre, ligeledes temlig bestemte, udvikle Sporocarpier;

men deres Bygning er ogsaa fast, og deres Liv strækker sig over

et forholdsvis langt Tidsrum.

Kun nogle faa have et haardt, fast Væv; de fleste ere der-

imod bløde og vædskerige, og paa Grund heraf i meget høi Grad

afhængige af Veirliget; hermed staaer ogsaa deres i Almindelighed

hurtige Væxt og hele ephemere Optræden i Forbindelse, og ligesom

der med Hensyn til Bygningen i nævnte Retning er en hel Scala
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fra Pilnbolus gjeniiera Coprmus, Stropharia og Sordaria til de

faste, haarde, med Stroma udstyrede Arter af Hypocreopsis og Poronia,

saaledes møde vi ogsaa, idet vi bevæge os fra det førstnævnte

Yderpunkt til det andet, efterhaanden Arter med en langsommere

Væxt og med en dertil knyttet længere Vedvaren, det Ene staaende

i nøiagtigt Forhold til det Andet. Da nu Hovedmassen har den

ovenfor berørte, løse, vædskerige Bygning, saa følger deraf, at de

i høiero Grad end de fleste andre Svampe, hvilke nemlig gjennem-

gaaende ere fastere, maa stille større Krav til Fugtighedsforholdene.

Derfor finder man heller ikke ret mange af dem, naar det har

været nogle Timers Tørke, medens derimod de Former, som ere

knyttede til andet Substrat, godt kunne være tilstede i Mængde.

(Her er nærmest tænkt paa den ovenover Næringsbunden værende

Del af Svampen).

I 1ste Del er opført flere forskjellige Landes Floraer, forsaa-

\idt de ere kjendte, og det sees da ved at kaste et Blik derover,

at de samme Former optræde paa vidt fra hverandre skilte Punkter

af Kloden, saavel i varme som i tempererte og i kolde Egne.

En Sammenligning synes allerede nu at tyde hen paa, at denne

Vegetation er temlig ens for alle Lande. Rigtigheden af denne

Anskuelse tinder en Art Bekræftelse deri, at Zopf („Fungi Jimi-

coli in der Berliner Flora., Sitz. des Botan. Vereins fur die Prov.

Brandenburg" 1874) fandt Sordaria eqvorum, Sordaria faneti og

Sordaria fimicola paa Excrementer af Cervus Aristotelis og Quagga,

Sordaria copropkila paa Gjødning af Cervus Aristotelis , Sordaria

decipiens paa Gjødning af Cervus Aristotelis, Cameltis hact. og Cervus

molucensis , Sordaria pleiospora Og Sordaria curvula paa Gjød-

ning af Cervus Aristotelis; det vil sige Arter, som ere mere eller

mindre hyppige paa vore europæiske Husdyrs Excrementer.

Til den i 1ste Del givne Oversigt over Formernes geographiskc

Udbredning kan føies, at Ag. (PanæolusJ campanulatus og papilio-

naceus ere fundne paa Ceylon (Berkeley and Broome: „The

Fungi of Ceylon, Joum. of the Linn. Soc. Bot." XI, 1871); den

sidste tillige paa TenerifFa- og paa Bermudas-Øerne (Berkeley:
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.,Eniim. of the Fungi collected during the oxpeditioii of the Chal-

lenger", Febr.—Aug. 1873, „Journal of the Linn. Soc. Bot." 1874).

Pilobolus intermedia Coemans i Kola, Lapland 69° lat. (Coemans:

„Spicil. myc." Nr. 6). Peziza vesiculosa Bull., Feziza subhirsuta

Schum., Peziza theleboloides A. & S. i Califoraien („Diseomycetes

from California" „Grevillea", vol.V, 1876, S. 36); Former, hvilke

alle ere almindelige saavel paa Gjødning som paa andet Substrat de

fleste Steder i Europa. Hvad jeg har sagt om Gjødningssvampenes

Udbredning, gjelder ogsaa tildels de andre Fungi, men hos disse

optræder dej dog i Troperne flere fra den tempererte og kolde

Zones meget afvigende Arter og paa den sydlige Halvkugle Former,

der ere forskjellige fra den nordliges, f. Ex. den ved Kio Negro

af Claraz fundne characteristiske Lysurus. Saadanne Afvigelser

kjendes imidlertid ikke for Gjødningssvampenes Vedkommende; thi

de i de fremmede Verdensdele fundne Ai-ter ere med Undtagelse af

to lutter europæiske ; og af disse er Ascobolus cubensis maaske ikke

Andet end en Form af Ascobolus fiirfuraceus, medens Peziza scu-

balonta i meget høi Grad ligner Pez. stercoi-ea.

Idet Pattedyrgjødningssvampene ikke tilhøre en enkelt lille

Afdeling, men brede sig ud over den største Del af Mycologiens

Omraade, saa kan man allerede deraf formode, at Svampenes fleste

morphologiske og physiologiske Eiendommeligheder maa findes re-

præsenterede hos dem, og det er i Virkeligheden Tilfældet; deres

Fremstilling bliver saaledes en Mycologie in nuce.



Tavlerne.

(Brøktalleno betegne Forstørrelsen).

Tavle rv.

Peziza Bipensis, E. Ch. Hans. (Fig. 1—20).

1. En Aseas med en Paraphyse. ^^^/i.

2. Den øverste Ende af en Ascus, Sporerne sees i forskjellig Stilling, ""/i.

3. Den øverste Ende af en Ascus og af en grenet Paraphyse. ''"/i.

4. og 5. De øverste Ender af to opsprungne Asci, foroven sees Oper-

6. Den øverste Ende af en krummet Ascus og af en Paraphyse. ""/i.

7. En grenet Paraphyse, ^^ i.

9. Et Snit gjennem Sclerotiet; øverst sees de hruue, tykvæggede Bark-

celler, hvorfra afslidte Haar udspringe, forneden tindes Marvens pseudo-

parenchymatiske Væv. Stærk Forstørrelse.

10. Partier af Sclerotiemarvens Hypher, frigjorte ved Maceration. Stærk

Forstørrelse.

11. Et Sclerotium, som har ud^åklet et Sporocarpium, hvis Discus er om-

given af et Mycelium, der ligner en Dunkrave. Vi.

12. Samme Sclerotium med Sporocarpium gjennemskaaret. '/i.

13. Tre Scleroticr, henlagte paa fugtigt Sand under en Glasklokke. Det

øverste, a, har tU Siden i en Kløft i Sandet udskudt et lille Sporo-

carpium, h, hvis Eand er spaltet; c og d fremstille to med hinanden

ved sanmientiltret Mycelium forbundne Sclerotier. Vi.

14. De sidstnævnte to Sclerotier 9 Dage senere; c viser endnu iagen

Forandring; men d har udviklet et Sporocarijieanlæg , e, der som en

smudsig gulbrun Bulk gjennembryder Barken saaledes, at denne her-

ved skilles ad i smaa Partier, hvilke bedække Anlægget og give det

et sortprikket Udseende. Der er endnu kun meget faa og meget

korte, lyse Haardannelser tilstede, og de staa hist og her som spredte,

smaa Totter, hvilke neppe kunne iagttages med Loupen. Vi.

15. Samme 11 Dage senere. Det omtalte Sporocarpieanlæg, e, har aabnet

sig og er i Færd med at blive skaaKormet, en dunlignende Krave

af Myceliehaar er traadt frem; det andet Sclerotium, c, har udskudt

et Sporocarpieanlæg, /. '/i.

16. Et stort Sclerotium, som ligger paa Gjødning, har udskudt et kraftigt

Sporocarpium. Vi-

17. Samme 9 Dage senere. Sporocarpieta Rand er spaltet, idet det har

bøiet sig tilbage og omfattet det meste af Sclerotiet, Vi.

18. og 19. To Sclerotier. Vi.



Copnnus stereorarius Fr. (Fig. 21—23 og 36—37).

21—22. To Sclerotier {Scl. stercorarium (De C.) Fr.). V,.

23. Et gjennemakaaret Sclerotium. Vi.

Coprinm niveus (Pors.) Fr. (Fig. 24—35).

21—31. Sclerotier (non Scl. stercorarium (De C.) Fr.) af forskjcllig Stør-

relse og Form; i Fig. 24 er afbildet et, der har formet sig omkring
Brudstykker af Græsstraa. Vi.

32^33. To gjennemskaarne Sclerotier, der begge under deres Dannelse

have optaget Dele af Gjødningen i sig. Vi.

34. Længdesnit gjennem Sporocai-piets øverste Del. Vi.

35. Sporer, "o/,.

36. Længdesnit gjennem den øverste Del af Sporocarpiet af Copr. ster-

37. Sporer af Copr. stereorarius. ""h.

Coprinus stereorarius Fr. (Fig. 1 og 6).

. Et Snit af Sclerotium stercorarium (De C.) Fr.; a, Barkens Haar,

ft, de store , mørkebinine BarkceUer , hvoraf nogle foroven ere opløste,

c, Lag af mindre BarkceUer, d, Marven. Stærk Forstørrelse.

CopHnus niveus (Pers.) Fr. (Fig. 2—5 og 7).

-3. Snit af Sclerotiet (non Scl. stercorarium (De C.) Fr.). a, jYder-

laget, 6, Barken, d, Marven, ""/i.

Sclerotiets yderste, graa hindeagtige Lag, en fint grynet Masse hvori

findes mere eller mindre tilintetgjorte CeUer. "»/i.

Et Parti af Barken. "/.
Partier af Marvens Hypher hos Scl. stercorarium (De C.) Fr., tegnede

efter Macerationspræparat. Stærk Forstørrelse.

Partier af Marvens Hypher hos det i Fig. 2—5 fremstillede Sclerotium

af Copr. niveus (Pers.) Fr., tegnede efter Macerationspræparat. *",'i.

Hypocreopsis pulchra Wint. (Fig. 8—22).

Gjennemsnit af to Stromaer, hvis nedsænkede Sporocarpier ere blevne

blottede. Svag Forstørrelse.

Øverate Del af en neppe fuldmoden Ascus, som har strakt sig be-

tydeUgt i Vand; dot gelatmøse IS'etværk, der omgiver Sporerne,

10—13. Øverste Ender af Paraphyser. ""/i.

16—22. Sporer; i deres Indre sees Oliedraaber,

have bevaret Eester af det gelatinøse Nctvæ

vare indhyllede. "«/,.



Tavle VI.

Ascophanus Holmskjoldii E. Ch. Hans. (Pig. 1-8).

1. Øverste Ender af en Ascus og af to Parapliyser; Sporerne have be-

varet saavel de gelatinose Lapper som de derfra udspringende, ko3t-

formede Vedhæng og de gelatinøse Hylstre. "°/i.

2—5. Sporer, hvis kostformede Vedhæng ere opløste; nogle have bevaret

de gelatinøse Lapper og Hylstrene, Fig. 2—3, andre, Fig.,5, kun Lap-

6—7. To Asci, hvoraf den ene, Pig. 6, er uudviklet, '"/i.

8. Den øverste Ende af en Ascus. »";,.

Ascoi)hanus cinerellus (Karst.) E. Ch. Hans. (Fig. 9—13 og Pig. 37).

Saeeobolus depauperatus (B. & Br.) E. Ch. Hans. (Fig. 14—21).

14. En Ascus med en grenet Paraphyse. ""/i. •

15. En opsprungen Ascus med rundt Operculum ; ved Siden sees en ugrenet

Paraphyse. ""/i.

16. Den øverste Ende af en opsprungen Ascus med et næsten trekantet

Operculum. ""/,.

17—19. Sporesamlinger. Afbildningerne have nærmest til Hensigt at frem-

stille Sporernes Ordning, og de punkterte Linier angive de bagved

liggende Sporer. »«/,.

20—21. Sporesamlinger, tegnede i forskjellig Stilling: i Fig. 21 sees Sam-

lingens gelatinøse Hylster, der til den ene Side udvider sig som et

Vedhæng. »*<>;,.

Saeeobolus Kervemi (Crn.) Boud. (Fig. 22).

22. Sporesamling omgiven af det gelatinøse Hylster, ""/i.

Saeeobolus nov. spec. (Fig. 23).

23. Sporesamling omgiven af det gelatinøse Hylster, »"/i.

SpJuerella Sehumacheri E. Ch. Hans. (Pig. 24-27).

25. Et Parti af Gjødningen med t

26. To umodne Asci. "',',.

27. En Sporesamling. *"h.



Melanospora aculeata E. Ch. Hans. (Pig. 28—36).

28—29. To Sporocarpier, hvia Sporer ved Udbuldning ere i Færd med
at frigjøres, hos det ene ikke blot foroven, men ogaaa til Siden. ''">/,.

30. Et neppe fuldmodent Sporocarpium ; Asci sees gjennem den tynde

Væg. -o/..

31. En neppe fuldmoden Ascus. "'/i.

32. En moden Ascus. "Vi.

38—35. Partier af Sporocarpievæggens Pseudoparenchyra og dens Pigge.

36. Sporer. «"/i.

37. Et Gjedningaparti med fire Sporocarpier af Ascophanus cinerellus

;

de to ere bølgeformigt udbredte, de øvrige to, som sees i Midten,

have derimod den normale Skaalform, men udmærke sig derved, at

begges Kande, og hos det ene tillige Diseus, ere besatte med mindre

Sporocariner. V,.

Peziza granulata BuU. (Fig. 38—45).

38. To Partier af Myceliet, der i Tverskillevæggenes Nærhed vise de

Woroninske Legemer, ""/i.

39—40. Partier af Sporocarpievæggens Vorter, ""/i.

41—42. Habitusbilleder af Sporocarpievæggens Vorter, svagt Ærstørrede.

43. En kløvet, farveløs Paraphyse. »"o/,.

44. Den øverste Del af en Ascus. »o/,_

45. En umoden Ascus med en af de hyppigst forekommende Paraphyser.

.Hans. (Fig. 46—47).

Sordaria eqv&rum (Fckl.) Wint. (Fig. 1—6).

1. En Del af et sig dannende Stroma; her sees, hvorledes Myceliet

klamrer Gjødningens Planterester, "'/i. (Ved en Feiltagelse ere S

ikke blevne afbildede).

2. Et Parti at Stromaoverfladens Haar. '"/i.

3. En Del af Stromaets faste Midtlag, som er adskilt i sme Elem«

ved Hjælp af Præparemaal. '**/].

4—5. To abnorme Sporer. *'"'/».

6. Den øverste Del af en Ascus med tre abnorme Sporer, '"/i.

Sordaria fimicola (Rob.) Ces. et de Not. (Fig. 7).

7. Den øverste Ende af en Ascus, fremstillet for at vise Væggens ]
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i fimicola E. Ch. Hans. (Pig. 8—12).

8—9. To Asci med Paraphyser. "">/,.

10. Den øverste Del af en umoden Ascus. ""/i.

11. Sporer, hvoraf de tre have bevaxet deres gelatinøse Hylstre, ""/i.

12. Et Sporocarpium; igjennem den tynde Væg seos Sporerne, "/i.

Sordaria insignis E. Ch. Hans. (Fig. 13—16).

14. Den øverste Ende af en umoden Ascus. '"'/i.

15. Tre Sporer, hver udstyret saavel med et gelatinøst Hylster som med

en gelatines Lap. '=o'i.

16. Øverste Ende af en Ascus og af en Paraphyse. "°/i.

Sordaria hirta E. Ch. Hans. (Fig. 17—24).

17—18. To Sporocarpier. "/i.

19. En Spore med begge de gelatinøse Vedhæng. »"/,.

20—21. To Sporer uden Vedhæng. »<>/,.

22. Sporebærende Del af en 4-sporet Ascus. ""/i.

23. En S-sporet Ascus med Paraphyse. '"/,.

24. En Spore med begge de gelatmøse Vedhæng, "»/i.

Sordaria dedpiens Wint. (Fig. 25—26).

25—26. To Sporer, hvoraf den ene er umoden; begge vise det gelatinøse

Vedhæng foroven, Hovedvedhænget forneden og de fra dettes Grunddel

Sordaria pleiospora Wint. (Fig. 27—31).

27—31. Sporer med de hos foregaaende Art omtalte tre Slags

hvilke dog hos nogle, Fig. 29—31, ere delvis opløste. »°/i.

Tavle VUL

Sordaria similis E. Ch. Hans. (Fig. 1—3).

1. Et Sporocarpium. »Vi.

2. To Sporer; i den enes Hovedvedhæng sees en Tverskillevæg.
3. Et Parti af Halsens Børstebesætning. '*"/,.

Sordaria dubia E. Ch. Hans. (Fig. 4—8).

4. Et fremspriugeude Parti af Halsyderfladens CeUer. ""/i.

e mørke Sporer skinne igjennem dets tynde Væg.



Sordana cuuula De Bj (Fig 9—14)

-14 Sporer h\oraf to umodne li^ 9 o/? 14 i dennes Hove

hæng Fi<? 10 o^' 13 frLinstille normale Sporer oj,' \i>,o

fors\ned(> med alle de for Subgenus Eusordaiia characten^t

hæng 1 Fig 11 er den egentlige Spore \ orteformigt tiKpidse

15 En normal Spore afbildet for at Mse it ogsaa her optra.>de alle de

for Subgenus Jbusordaria charicteristi^kc Vedhæng "'^
i

16-17 To Sporocirpier h\oraf det enes HaU er nogent det andets kort-

>iUet "•>
,

22 Et Sporocirpmm '*
i

23-25 Tre umodne nled flere T^erskilh \æg<

d< n ene, Tig 2"^ har ud,uidt hre Spiretr

2b Dui ø\erste Del af (u .Wu^ ..- t .ii T'

27—28 To misdannede Sporer ''
i

som tn Hætte forosen bedækker den fr. n

hinde I donne og de følgende Figiin

Yderlunde, h deus Inderhinde c , Pnmord

foroven sees den fremskudte Tndi'^ lunde

31—33 De hætteform. I i)\.rst I'utia it \

under D^kgla.sot.T^. . b. t t m r^



Sporormia lagenif<yrmis FcM. (Fig. 36-37).

En Spore mod sit gelatinøse Hylster, '"/i.

En Ascus med to Parapliyser. ""/i.

Sporormia pulchra E. Ch. Hans. (Fig. 1—6).

L opapruagen Ascus; Væggens Yderhinde, a, er bristet i S

har krænget sig lidt tilbage, medens den opsvulmede Inder

har skudt sig fremad ; c betyder „Primord

'. Et Sporocarpium. *"/!.

1. En Ascus med en Paraphysi

». Anastomoserende Paraphyscr. ""/i.

». Øverste Ende af en Paraphyse og af en opsprungen Asens ; Væggens

opsvulmede Indorhinde har skudt sig frem gjennem den i Spidsen

gjennembrudte Iderhinde, der med Foldninger har trukket sig noget

,. En Spore med sit paa Mdten udbugtedc, gelatinøse Hylster. '*''/i-

Sordaria mgleeta E. Ch. Hans. (Fig. 12—18).

1—14 og 16—17. Fem Sporer mod deres gelatinøse Vedhæng; i Fig. 16

er det ene af disse itubrudt. '^"/i.

t og 18. To Sporocarpicr, hvoraf det ene har to Halse. 'Vi.

Sordaria barbata E. Ch. Hans. (Fig. 19—22)..

10. En Ascus med Paraphyse. "»/,.

20 og 22. To Sporocarpier, hvoraf det ene ]

21. Den øverste Ende af en Ascus. "o/,.

den ene sees en anastomoserende Para-

bevaret deres gelatinøse Hylstre, og en



Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi.

I. Foreløbige Meddelelser om nordiske Ulkeflske

(Cottoidei).

Af Dr. Crit\ Liithen,

(Meddelt den 31te Marts og 19do Maj 1875).

-Uet er nu omtrent et Aarhundrede siden, at Otto Fabricius

udarbejdede sin „Grønlands Fauna" — et Værk, der stedse, trods

dets uundgaaelige Mangler, har nydt en stor og vel fortjent An-

seelse. Faa andre Lande kunne rose sig af at besidde en saadan,

alle Klasser omfattende (om end selvfølgelig langtfra udtømmende)

fiiuuistisk Beskrivelse, og intet andet arktisk Land er endnu saa

godt kjendt i denne Henseende som Grønland blev det ved denne

ene Bog. Den Tanke, at tilvejebringe en ny tidssvarende Udgave

af ..Fauna Grønlandica'', som meget sysselsatte vore Zoologer for

henved et halvt Aarhundrede siden og da maatte synes dem at

være et ikke uopnaaeligt Maal, vil det næppe forekomme Xutiden

muligt at udføre. Danske Zoologer kunne imidlertid hverken und-

gaa idelig at komme i Berøring med det grønlandske Dyreliv eller

at modtage i det mindste middelbare Mindelser om, at dem paa-

hviler det nærmest at give den øvrige videnskabelige Verden

Besked om, hvordan det dermed forholder sig. Jo mere umuligt

(let derfor synes at forene de splittede Kræfter om et større Fælles-

foretagende af denne Art, desto nænnere ligger det at soge Tanken

virkeliggjort stykkevis ved Arbejder over de .Mik.'lt.' KIa->T. Det

er mit Haab at kunne en Gang udgive — helst \rAi\ et fur helo



den zoologiske Yerdeu tilgængeligt Sprog — en kritisk Beskri-

yelse af Grønlands Fiske; men efter at jeg har maattet gjøre

den Erfaring, hvor megen Tid der medgaar til Bearbejdelsen af en

enkelt Familie, forstaar jeg helt vel, at mine Forgængere paa

dette Omraade (Keinhardt sen. og Krøyer) ikke ere naaede læn-

gere end til at hehandle enkelte Slægter eller Grupper af Slægter,

og jeg har maattet erkjende, at det i heldigste Tilfælde vil vare

længe, inden jeg faar dette Arbejde afsluttet. Med hvert Aar

der gaar, er Interessen for den arktiske Fauna imidlertid i Til-

tagende; svenske, tydske, engelske og amerikanske Forfattere ledes

ind paa dens Studium, og Trangen til de Oplysninger, som kun

herfra kunne gives om grønlandske Typer, bliver med hvert Aar

føleligere. Det er derfor min Agt, efterhaanden som jeg har

gjennemarbejdet de enkelte Familier, her at meddele, i kort Ud-

drag og med Udeladelse af alle vidtløftige Beskrivelser, de Kesul-

tater, der nærmest kunne have Interesse for andre Bearbejdere af

den arktiske og overhovedet den nordiske Ichthyologi; og skjønt

en paatænkt tabellarisk Udsigt over alle kjendte grønlandske,

islandske og færøske Fiske-Arter, der tillige skulde vise deres

Udbredning til andre , skandinaviske , britiske , amerikanske o. s. v.

Have, selvfølgelig maa udskydes til Arbejdets Slutning, vil jeg dog

allerede i disse foreløbige Bemærkninger tage Hensyn til vore

andre nordlige Bilandes (Islands og Færøernes) Fauna, om end

Blikket nærmest vil være at fæste paa Grønlands. Vel er der

allerede to Gange i de to sidste Tiaar tilvejebragt midlertidige

Foi-tegnelser over Grønlands Fiske, men ved ingen af disse Lejlig-

heder har man kunnet gjøre synderlig andet end sammenstille, hvad

derom var bekjendt paa Tryk; den kritiske Bearbejdelse, de ud-

fyldende Meddelelser kunne kun tilvejebringes efterhaanden. ') Skulde

i Grønlands Cottoider vil



man ogsaa finde disse Meddolelscr foi ufuldstændige, ai1 jeg
'

erindret, at det kun er et Lddrag^j af et udførligere Arbejde

her meddeles.

De nordiske Ulkofiske ellei Panserkinde tilhøre

Grupper: Eødfiskenos, de ægte Ulkes Panser-L Ikenes

Knurhanernes. Hvei af disse har saa at sige sin gtndommf

geografiske Udbredning Cottus - Slægten er arktisk-boieal

Nord gaar den til Meh ille-Øen og Spitsbergen, og dens S}dgr8

dannes, saa vidt vides, af en Linie fra Kalifornicn til Kina og

jog faa Anledning til at bciigtigc dtn sidste i et Far \ t-tntlige

Punkter. Jeg benjitor denne I.ojhghed til at udtalt al mau (foiudsat

og Fejl, som Fremtiden maattc bringe for Digen, i de i bemeldte

„Manual" optagne FortogneKer o\er Giønlauds Fiske, Krebsdyr Orme,

Pigbude, Sækdyr, Gopled^r, Koraldyr og Ha\s\ampe Uer kunde i

den korte Tid af faa Lger, som \ar mig indiømmet til at td\eje-

bringe disse Fortegnelser, ikke vare lale om, \ed egne Studier

eller andres mulige Iljelp at faa Hulkine udfvldte eller Manglerne

rettede i de Forteguelt>er som jeg fra en tidligere Tid h^^de

liggende tU et den Gang paatankt engelsk Eojsevark o\er Gronluid,

og som der nu kun kunde Aiert Tile om it underk i^t^ en hurtig

liter ær Eevision. De omtalte lortegneKer gjore derfor i det hiK

ikke Krav paa selvstændig videnskabelig \æidi de cie vv-,entbg

Kompilationer, om de end paa enkelte Punkt« r støtte sig pii tgou

eller andres personliget Lrfinng (Hei bør jeg di navnlig omtale

Hr. Cand. mag. Levinsen netop d u (< ni^ \ u 1 kitiu-- t ^oit til

at ikke faa for den grønluuKki. 1 ui i n \ '
r i

Fortegnelsen). — Men skjont j „mit ii I i iii

menlignode med fremtidigt kiiti k B iil
] i i i m 1 m I ke

Fiske, Krebsdyr, Orme o s \ p 1 1 m iu_l li m » _ n u .,' 1

fulde, troede jeg ikke at burde und hi mi fin t li le^

dertil, at gjøre mit til at den pntmkt Vi r Ihi l knude

ogsaa for Zoologiens Vedkommende bli\e a ii i u i t ii| i[ t i i 1« I

en „foreløbig Meddel

og literære Henvisuis

ligere Arbejde.
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Cap Hatteras til den spanske Halvø i); for Ferskvandsfonneme

falder den niaaske noget sydligere. Hin Linie overski ides heller

ikke i Almindelighed af de nærstaaende Slægter Phohetor , Icelus,

Triglops og CentridermicJithys. Panser-Ulkene {Aspidophorini)

have omtrent den samme Udbredning, men gaa dog hverken paa

den østlige eller vestlige Side af Atlanterhavet saa langt mod Syd

;

Gruppen er derimod atter repræsenteret i den antarktiske Zone.

Slægten Sehastes (i al Fald naar den tages i noget vidtløftigere

Betydning) synes at være repræsenteret i næsten alle Have, syd-

lige, nordlige og tropiske, østlige og vestlige; hvorimod Ti^igla-

Gruppen kun er udbredt over de mere middelvarme og varme Have

fra Nyzeland og Tasmanien til Japan og Island, men ikke naar til

Grønland.

1. Sebastes marinus (L.) og S. wiparus (Kr.).

Man har i den senere Tid været tilbøjelig til at kløve Slægten

Sehastes i f^QXQ: Sehastichthys, Sehastodes, Sehastoplus, Sehastomus,

Sebastosomiis , Sebastopsis, Neosebastes samt Setarches. Foruden

den sidst nævnte (der dog ikke egentlig kan betragtes som udkløvet

fra Sebastes) formaar jeg kun at anerkjende Neosebastes Guich.-)

(de underste Brystfinnestraaler kløvede, ikke udelte som hos alle

ægte Sebaster) og Sebastopsis Gill (ingen Ganetænder; Tyi)us

S. minutus CV. = polylepis Blkr.), der dog efter Gunther

bedre henføres til ^corpæna-Slægten. Indskrænker man Navnet

Sebastes til dem, der have 15 Eygpigstraaler og c. 30

Hvirvler, udelukkes den tredje nordiske Art {S. dactylopter-us v.

imperialis)^, og der bliver kun tilbage de to arktisk-boreale Arter,

hvis Forhold her skal omtales lidt nærmere.

Som bekjendt meddelte afdøde Prof. Krøyer først vedJfatur-

forskermødet i Kjøbenhavn 1840 og senere i „Naturhistorisk Tids-

') C. bubalis, if. Steindachner. Mon Lokaliteten „Singapuhra'' for C.

Kn. er paalidelig? C. filamentosus (Phobetor?) fra Sand-

)g Centridermichthys fasciatus fra PhUipinerne overskride

I udkløvet af ScorpcBtu
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skrift" (2den Eækkes 1ste Bd.) i en Artikel „om de nordiske Arter

af Slægten Sebastes'' (1. c. S. 268—83) samt i Tillæget til 1ste Del

af „Danmarks Fiske", S. 584—90, at han var kommet til den Er-

kjendelse, at der ved den norske Kyst levede (foruden „Blaakjæften")

to Arter af den nævnte Slægt, nemlig, foruden den længe kj endte

større orangerøde Art, der holder til paa større Dybder (den egent-

lige „Kødfisk", S. norvegicus Cuv.), en mindre, mørkere Art, der

træffes inde i Fjordene og paa mindre Dybder og føder levende

Unger (den saakaldte „Lysouger", S. vivipm^s). Han meddelte

Diagnoser og sammenlignende Beskrivelser af disse „Arter"; den

mindre blev desuden afbildet i „Voyage en Scandinavie" etc.

31ed ubetinget Bifald kan man ikke sige, at alle Ichthyologer have

hilset denne Arts-Adskillelse. Vel optog Ekstrøm S.viviparus Kr.

i „Skandinaviens Fiskar" (S. 197—99, med Beskrivelse og en smuk

Afbildning, PI. 49, denne sidste under Benævnelsen S. regulus, der

synes at tyde paa, at E. allerede inden han lærte Krøyers Afhand-

ling at kj ende, havde anerkjendt dens Selvstændighed), idet han tillige

gjorde opmærksom paa, at det var denne Foim, som Hollberg

allerede tidligere havde afbildet og beskrevet i „Bohusliins Fiskar"

(III, S. 49, PI.) under Navnet Holocenti^s non^egicus eller „Eød-

fisk". (Det er dog en Selvfølge, at det af denne Forfatter om-

talte l»/4 Alen lange Exemplar fra Kalfsund maa have været

selve S. norvegicus). Nilsson („Skand. Fauna", IV, S. 94—97,

1855) anerkjendte derimod ikke S. viviparus Kr. som egen Art;

han antog, at det var enten Tngen af S. norvegicus, eller i al

Fald en mindre Form af denne Art, der er standset i sin Udvik-

ling, fordi den opholder sig i Vige og mindre Vande. Jeg maa

henvise Læseren til det anførte Sted med Hensyn til den Maade.

hvorpaa denne Zoolog udførligt begrundede sin Mening, S'nu unæg-

telig kunde synes at have en Del for sig. Prof. 3Ialmgr.'U be-

mærkede (1867) i sine „Bidrag till Finmarkens Fiskfauua- (..Ofvers.

K.Vet.Akad. FSrh.", S. 260), at han skylder Dr. Koren i Bergen

den Meddelelse, at ifølge haus personlige Erfaring foder ogsaa

S. norvegicus levende Unger; S. viviparus Kr. vilde derfor nu
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med fuld Eet kunne inddrages som egen Art. E. CoUett (1875)

opfører, i Overensstemmelse hermed, S. viviparus Kr. som Synonym

til S. norvegkus (Ascan.) og omtaler den først nævnte som „en

mindre Kystform af S. norvegkus'''' , hvilken Form f. Ex. findes i

Christiania:Qorden med næsten fuldstændig Udelukkelse af Hoved-

Arten („Norges Fiske" S. 19). Medens saaledes Adskillelsen kun

fandt liden Opmuntring af Zoologerne ved selve den norske Kyst,

hvor hegge Former forekomme ved Siden af hinanden, fandt den

mere Anerkjondelse hos do Zoologer, i hvis faunistiske Omraade

den ene Form var eneherskende eller fremherskende: Gtinther

gjenkjendte (1860) S. viviparus i et ungt Exemplar, uden Lokalitets-

angivelse, i „British Museum" 1), og J. E. Gray (1868)-) anerkjendte

den i en af en engelsk Fiskersmakke hjemført Sebastes , som dog

næppe kan hjemle Arten Eet til Optagelse i den britiske Fauna, da

Fartøjet var paa sit Togt „blevet blæst over Nordsiden af Jydske Eev".

Endelig har Prof. Gill (1863) gjort opmærksom paa, at skjøut

man maa antage, at den ægte aS^. noi^egicus findes ved Newfound-

land og overhovedet paa dybere Vand ud for den amerikanske Kyst,

er dog den af S tor er under dette NavTi beskrevne Form en derfra

forskjellig Art, rimeligvis selve S. vivipams Kr., hvis Diagnose

ganske stemte med de 30 Exemplarer fra Massachusetts, Maine og

Ny-Skotland, som denne Ichthyolog havde havt Lejlighed til at

undersøge-'').

For mit Vedkommende har Sagen længe stillet sig noget

tvivlsom. Naar jeg i Aarenes Løb undersøgte de Exemplarer, der

efterhaanden indkom til Museet, viste det sig rigtignok, at de

fremhævede Skjelnemærker ikke alle have absolut Gyldighed, men

i Eeglen var der dog ikke videre Anledning til Tvivl, om jeg

havde den ene eller den anden „Art" for mig, og jeg hældede



derfor personlig til den Anskuelse, at Krøyer havde gjort Ret i

at adskille de to Arter. Dog kan man næppe give ham Medhold i,

at Artsforskjelligheden (jfr. „Xat. Tidsskr." 1. c. S. 269 og „Danm.

Piske", I, S. 586) er saa godt som givet ved hans i og for sig

interessante Opdagelse, at den mindre Kystform føder levende Unger

;

thi hans Bevisførelse for, at det samme ikke kan antages at være

Tilfældet med den store Dybvandsform („Nat. Tidsskr." 1. c. S. 275,

Anm. **), er aabenbart meget svag. Paa den anden Side kan man

heller ikke give Prof. Malm gren Eet i, at Artsidentiteteu straks

er godtgjort ved Paavisningen af, at begge Poimer ere vivipare —
hvilket Faktum for „Rødfiskens" Vedkommende i øvrigt kunde ønskes

nærmere godtgjort end ved en blot mundtlig Forsikring, der jo

kan være bleven misforstaaet. Forudsat imidlertid, at begge Former

i denne Henseende forholde sig ens, kan Spørgsmaalet kun afgjøres

empirisk ved at prøve de opgivne Forskjelligheder paa et større

Antal Exemplarer fra forskjellige Lokaliteter og af forskjelllig Alder.

Jeg har underkastet det denne Prøve ved at tælle Straaleme hos

og udmaale en Snes Exemplarer af hver Form. Da jeg herv^ed

aldrig selv har været i Tvivl, om jeg skulde erklære et Exemplar

for at være S. viviparus eller marinus — skjønt jeg vel har gjort

den Erfaring, at ellers dygtige Undersøgere have kunnet tage fejl

deraf, naar de skulde bestemme et enkelt Exemplar — er jeg

kommet til det Resultat, at man fremdeles bør holde disse Former

ude fra hinanden under særegne Navne, d. v. s. opføre dem særskilt

i de faunistiske Fortegnelser. Naturligvis udelukker dette ikke, at

man kan betragte S. marinus som den oprindelige Fonn og -S'.

viviparus som en ved „Tilpasning" af denne udviklet Dværgform

eller Kystform; men det vilde være en stor Misforstaaelse at tro,

at „S. viviparus'' tillige indbefattede Ungerne af S.marinns. Det

viser sig tværtimod, at disse to Former have en meget forskjellig

geografisk Udbredning: S. viviparus forekommer ved Færøerne,

ved Bohuslån, ved den norske Kyst (Nordgrænse ukjendtj og ved

Ny-Englands Kyster; den er derimod ukjendt ved de danske, britiske

(saa vidt vides), finmarkske, islandske og grønlandske. S. marinus
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L. {noi-vegicus Ase.) forekommer ved Grønlaud, Island, ved hele

deu norske Kyst, ved Spitsbergen og Baren Ejland, ved de danske,

nordbritiske og irske Kyster, i al Fald af og til; det er muligt,

at den forekommer paa dybere Vand, længere fra Kysten, ved Færø

og Xord-Amerika , meu Vished derfor haves endnu ikke. S. vivi-

parus er saaledes ikke alene en mere littoral, men ogsaa en

mindre arktisk Form. — Jeg kan ikke her meddele alle Enkelt-

hederne med Hensyn til de ved Maalingerne og Tællingerne af-

stukne og hinanden ofte krydsende Grænser for Variationen hos

begge „Arter", men skal kun bemærke, at naar man sammenlignor

lige store Exemplarer af begge, vil man finde, at S. viviparus

gjør et mere robust, mere fuldvoxent Indtryk, har længere og

sværere Pigstraaler i Eyg- og Gatfinne, sværore udelte Straaler i

den nederste Del af Brystfinnen o. s. v. Kan i det givne Tilfælde

Bestemmelsen ikke ske ved Farven eller ved Øjnenes Størrelse

eller ved Brystfinnernes Længde, vil Spørgsmaalet i de fleste

Tilfælde kunne afgjøres ved at tælle Straalerne i Eyg finnen

(0:15 4-14—15 [sjælden 16] hos S. marinus; 15 -f- 13—

U

[sjælden 12] hos S. viviparus) eller Brystfinnerne (18—20,

oftest 19 hos S. marinus; 17—18, sjælden 19 hos S. viviparus)

eller ved at se hen til Forholdet mellem Længden af Gatfinnens

Blød- og Pigstraaler. Hos S. marinus er nemlig 2den Gatpigstraale

altid meget kjendelig kortere^) end 3dje, hvis Længde hos udvoxne

Exemplarer er lig det halve af de første bløde Straalers ; hos yngre

Exemplarer ere Pigstraaleme forholdsvis længere ; hos S. viviparus

kan 2den Pigstraale være lidt kortere end 3dje, der altid er mere

end halv saa lang som de første Blødstraaler, men ofte er ogsaa

2den lidt længere end 3dje eller de ere lige lange. Saa vidt min

personlige Erfaring gaar, skuffes man heller aldrig ved Tallet af

de bløde Straaler i Gat finnen: 8—9 hos S. marinus, 6—7 hos S.



mvipariis^). Skulde end disse Tal vise sig mindre konstante end

mine Erfaringer tyde paa, tror jeg dog, at man alligevel vil for-

maa at trække Grænsen mellem begge Fonner. Hvirveltallene ere

formodenlig ogsaa konstante, men dem har jeg ikke havt Lejlighed

til at stadfæste paa et større Antal Esemplarci-. — Jeg skal endnu

bemærke, at jeg har havt Lejlighed til at undersøge smaa Unger

af S. viviparus fra Færø (f. Ex. 43 Mm.) og af S. marinus fra

Grønland (f. Ex. 63 Mm.) og ikke fundet det vanskeligt at skjælne

mellem dem. S. viviparus bliver større end hidtil er angivet;

vort største Exemplar (fra Færø) er c. 12 Tommer (315 Mm.); "det

S.nmrinus kun er 19"; Fabricius angiver Længden til 24".

Der er efter min Mening ikke skjellig Grund — allermindst

for nordiske Faunister — til at forkaste det linnæiske Ifavn, da

der i Virkeligheden ikke er nogen Tvivl om, hvad der var Hoved-

Indholdet af Linnés ,,Perca marina'' (Syst. Nat. ed. X & XII,

Faun. Suec. ed. alt.); og da Navnet dog tidligere eller senere vil

blive restitueret, kan man fonnentlig lige saa godt gjøre det straks.

Størers Sebastes fasciatus maa indtil videre udrangeres blandt

,-,species diibias'"
;
jeg nærer dog egentlig ingen Tvivl om, at det

vil ende med, at den bliver strøgen, som opstillet paa Unger

2. Phobetor TCiitralis (Cuv. Val.).

Slægten Phobetor (Krøyer, 1844) kan kun ved Mangelen af

Tænder paa Plovbenet skjelnes fra CoUus. Swainsons Slægts-

navn Gymnocanthus (1839) er vistnok ældre, men Slægtskarakteri-

stiken er saa slet, at der vistnok er god Grund til at overgive det

til Forglemmelse. Hvis der kun kjendes én Phobetor-Art, falde de

'j Den sidste Straale i Gat- og Rygfinnen er bos begge Arter altid

tlovet lige til Eoden, altsaa for saa vidt dobbelt. Jeg overser ikke,

at Gill bar fundet 15 Blødstraaler i Eygfinnen bos 2 af 30 S. vivi-

parus, eller at baade Ekstrøm, Krøyer og Gill have fundet 8

Blodstraaler i Gatfinnen bos samme Art. Jeg bolder mig som sagt
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geografiske G-rænser for Art og Slægt selvfølgelig sammen. Cottus

diceraus Pall. fra Kamschatka (Typen for Gi Ils Slægt Ceratocottus)

blev af Giinther stillet i samme Sektion af Cottus-Slægten som

C. ventralis og de denne nærstaaende Arter; men ifølge en Notis

af Gill fra 1861 („Proc. Ae. Phil." S. 167) har den Tænder paa

Plovbenet og gaar altsaa ind under selve Slægten Cottus ligesom

C. clavlger fra de samme Have. I den seneste Tid („Eevue et

Mag. de Zool." 1875, S. 279) er der beskrevet en Cottus filamen-

tosus Sauv. uden Tænder paa Plovbenet og med en stor kløftet

Forgjællelaagstom, fra Sandwich-Øerne; muligvis er det en anden

Art af P/to^/etor-Slægten, hvis geografiske Omraade derved vilde

faa en ret mærkelig Udvidelse.

Arten har været Gjenstand for megen Miskjendelse ; dog er

dens Synonymi ikke vanskelig at udrede. Det kan forstaas, at

Fabricius (1780) troede at have „Flod-Ulken" (Cottus gob lo) for

sig, men ikke at Gir ard i sit bekjendte Arbejde over Nord-Ame-

rikas Ferskvands-Ulke (1851) kunde overse, at denne Fejl var

rettet for længe siden af Keinhardt (1820, 1837) og Arten op-

stillet som ny (C.tricuspis E.), senere som Typus for en ny Slægt;

Gir ard opførte den som C. Fabricu og blev heri efterfulgt af

Jeitteles (1861) i hans Afhandling om Flod-Ulkene. Den var

atter bleven beskrevet som ny af S tore r (1857) under Navn af

Acanthocottus ,,patris'' (til Itinde om Forfatterens Fader!), hvorfor

man i senere Fortegnelser over Nord-Amerikas Fiske (fra 1861 og

1873) ser den figurere to Gange, som Gymnacanthus (eller Pho-

betor) tricuspis og patris. Efter at Malmgrén (1865) i British

Museum havde forvisset sig om, at Originalstykket i\\- Cottus. ven-

tralis C. V. (1829) (fra Kamschatka) tilhører samme Art som den

grønlandske C. tricuspis, har dette sidste Navn, hvor betegnende

det end er, maattet vige; C. intermedius Schl. Temm. (Japan, 1850)

f'iraodentlig samme Art. Foranlediget af Steiudachners

^ (.,Wien. Sitzungsb."1876) om C. pistiUig.r I'aW. har jeg søgt

.: i-rretning om denne Art i Berliner-Museet; Origiualstykket er

Iviui et i Spiritus opbevaret halvt og daarligt Skind; Prof. Peters



Iiar været saa forekommende at sende mig det til Undersøgelse,

og- jeg har derved kunnet overbevise mig om, at de „Pistiller",

som Pallas beskriver som bløde Traade med svampagtige Hoveder,

i Virkeligheden kun ere de halvkorsdannede, tomede Skæl, som

udmærke et vist Parti af Kropsiderne hos C. h-icuspis. Da Navnet

,,pistiUiger'' saaledes er grundet paa en Misforstaaelse , kan dets

Prioritet (1811) fomentlig ikke kræve, at der gives det Fortrin

for det næste i Kækken, og man bør derfor blive staaeude ved

Benævnelsen Pholetor ventralis (C. V.).

Denne Art har saaledes en meget stor circumpolar Udbred-

ning. Fra Grønland, hvor den naar en Størrelse af 10 Tommer

og er mindre almindelig end C. scorpius, men hyppigere end C.

scorpiotdes, er den udbredt til det arktiske Amerika (Pt. Leopold),

Hudsons Bay, Labrador og Fundy-Bugten ; fremdeles til Island,

Finmarken, Novaja Semlia og Spitsbergen; den er hyppig ved Ky-

sterne af det tidligere russiske Amerika og det nordøstlige Asien

fra Behringsstrædet til Hakodadi. Det synes at være en littoral

Art; i det mindste foreligger der ingen Erfaring for, at den er

fisket dybere end 20 Favne; ligesom Fabricius har jeg fundet

Orme (Annelider) i dens Mave, hvorimod Krebsdyr afgive Hoved-

foden for de ægte Cotti. Ligesom det ofte er Tilfældet hos disse

'f Hannen meget mindre og langt mindre hyppig end Hunnen; af

ii Exemplarer vare kun 7 Hanner, de øvrige Hunner, og den største

Han i Samlingen er kun 8*/4". Kjønsforskjellen er tydelig ud-

præget i Hannens store Kjønspapil, dens karakteristiske hvide

Pletter paa Bugen og paa Bagsiden af Bryst- og Bugfinnerne, i begge

disses Udstyr med Tome paa Straaleraes Bagside, i dens højere

Rygfinner og meget længere Bugfinnor. Derimod er der ingen

Forskjel efter Kjønnet med Hens\Ti til Hovedets og Forryggens Be-

klædning med ru Benknuder, der undei-tiden kan mangle endog hos

udvoxne Exemplarer. Eygfinnerne ere i Almindelighed forbundne

eller støde i det mindste sammen ved deres Grund; en tydelig Af-

brydelse er forholdsvis sjælden. Det kan endnu fortjene at anføres,

at Formen af den karakteristiske store øverste Forgjællelaagstorn og
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og efter Alderen, ja ere ofte forskjellige paa de to Sider af samme

Fisk; samt at jeg har fundet Straaletallet at være hos de til Tæl-

ling udvalgte Exemplarer: D: 11—12 (sj. 10) -|- 15—17-, P: 18

(19); V: 1.3; A: 16—19; C: c. 2 + 9 + C 2 (foruden de rudi-

mentære Straaler) ; HviiTeltallet 12 -f- 28 og Coeca pylorka 6, som

det angives af Giinther.

3. Cottus scorpioides Fabr.

De ægte Ulke (med Plovbenstænder, men uden Ganetænder)

ere ogsaa i den senere Tid, navnlig af nordamerikanske Iclithyo-

loger, blevne delte i en Mængde Slægter: Cottus s. st. (Fersk-

vands-Ulkene) og Acanthocottus (Hav-Ulkene) ; Aspicottus Gir. (1854)

(= Cli/peicottus Ayr., Typ. : C. huhalis), Leiocottus (1856), Boreo-

cottus Gill. {C. claviger), Forocottus Gill. (1859), Ceratocottus Gill.

(1859, C. diceraus), Megalocottus Gill. (1861) (C. platycephalus),

Clinocottus Gill. (1861) og Onchocottus Gill. (1861, C. quadri-comis).

For saa vidt de Arter, der ligge til Grund for disse Kløvninger,

ere mig bekjendte, kan jeg ikke anerkjende dem; at opfatte f. Ex.

C. scorpius, bubalis Og quadricornis som andet end Arter af samme

Slægt, er aabenbart aldeles unaturligt; selv ikke Adskillelsen mellem

de mere glathovede Ferskvands-Ulke og de stærkere tomede Hav-

Ulke kan gjennemføres. Eudogsaa Ptyonotus Gthr. {Triglopsis

Girard), der kun udmærker sig ved sin høje anden Eygfinne (cu

Karakter, der er ikke meget mindre udviklet, især hos Hannerne af

andre Arter, f. Ex. C. quadricornis) maa vistnok forenes med Slægten

Cottus. Derimod skal jeg indrømme Muligheden af, at der blandt

de af de ovenfor opregnede Fonner, som ere mig ubekjendte, kan

være en og anden, der fortjener at udsondres som egen Slægt,

f. Ex. Boreocottus eller Ceratocottus. Det er heller ikke endnu al-

deles klart, da Beskrivelserne modsige hinanden, og man ikke véd,

hvad Indflydelse Alderen kan have paa Tilstedeværelsen eller Man-

gelen af Ganetænder hos de sraaa nordamerikanske Ferskvands-

Ulke, hvor mango af disse der paa Grund af, at de have Gane-
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iKx^ottf) ville da uden Tvivl være at indordne under Slægten

Idcrmichthijs; i det mindste ser jeg- ikke, hvorved de skulde

forskjellige fra denne >).

C. scorpioldes Fabr. har lige til mm ha\t sin Phids imellem

i\Isnninie Arter, med hvilke kun faa have havt ].ejlighcd til

skjæftige sig. Det Skarpsyn, hvormed Fabricius blandt den

Mængde Exemplarer af den almindelige Ulk, som han uden

havde Lejlighed til at se i Grønland, udpegede denne sjæld-

Fonn soiu ^gan Art, fortjener Anorkjendelse; er hans 3}c-

}lse end ikke udtømmende, er den dog nøjagtig nok til at

evise den, der undersøger en større Mængde grønlandske L'lke,

an har den fabriciske Form imellem dem eller ikke. Begge

Forgængere have ogsaa anerkjendt deuiie Art, Reinhardt

jnrt nænnoro K(mIo for don, og det er ve! ogsaa hændet dem

ve kimuet bestemme et og andet (navnlig et yngre) Exemplar

gt; i enkelte Tilfælde (men kun vod Hunnen kan man vir-

være i alvorlig Tvivl om Bestemmelsen og sporge sig selv

u hinanden levende Arter som C. scorpins og V. scnrpinides

tiden skulde avle Bastarder mod hinanden? — -U^ix tror ikke,

t kan bestrides, at (/. pnc/ii/pus Gthr. (fra Fnit hmpuld) cv

idor, hvorfra Berliner-Museet liar et Kx>Miij>l,ir; læugere

i'^ns nærmeste Shcgtning, mon dog en vel adskilt Art. Mu-

i'iekommer C. scorpiolcfes også« ved I«;Iand-). Den største
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Millim. (T'^'i Tom.). En udførligere Beskrivelse vil jeg senere med-

dele andet Steds ; her vil det være nok at aftrykke den Diagnose, som

jeg har udarbejdet af denne Art (ligesom af de andre nordiske Cot-

toider) og derefter at fremhæve enkelte Punkter, som fortjene

særlig Opmærksomhed.

„Longitudo capitis tertiam partern longitudinis totius (piuna

caudali inclusa) haud æquat; rictus' oris mediocris; os maxil-

lare ad marginem posteriorem orbitæ haud productum, altitudine

pinnæ dorsaUs primæ, in maribus præcipue, brevius. Cutis partis

capitis supra spectantis crassiuscula, papillosa, supra spinas post-

orbitales et occipitales parum distinctas tentaculorum imagine pro-

ducta. Spinæ præoperculares utrinque 3. Pinnæ pe c torales

et ventrales marium postice glabræ; dorsales contiguæ;

analis dorsali secundo et antice et postice brevior. Eadiorum numeri:

D: 25^26 (rar. 24) [D«: 9, rar. 8—11; D^: 16—17, rar. 15];

P: 1» (rar. 14 V. 16); V: 1.3; A: 12—13, rar. 11. Vertebræ38;

Coeca pylorica 4—6; testes nigri. Mares ventre albomaculato,

stria alba continua impari mediana vel macularum semi-

confluentium serie; tubercula ossea scabra laterum et dorsi magis

C. scorpioldes er, som allerede antydet, forholdsvis sjælden;

dog har jeg kunnet undersøge 35 Exemplarer, Unger derunder

indbefattede. Men skjønt Hunnerne ogsaa hos denne Art synes

gjennemsnitlig at opnaa jen betydeligere Størrelse end Hannerne,

ere disse ingenlunde sjældnere end hine; tværtimod, af 22 voxne

Esemplarer vare de 15 Hanner. Maaske staar det hermed i en
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vis Sammenhæng, at de Ruheder (Tænder eller Torne), som altid*)

synes at udmærke Bagsiden af Bryst- og BiigfiniuTnes Sti-aaler hos

C.scorpms, og som uden Tvivl spille en vis IJolle under Kopulationen,

aldeles mangle selv hos de største Exem])larei- af C. scorploldes.

Den hvide Stribe midt ned ad Bugen, der synes opstaaet ved en mere

eller mindre fuldstændig Sammensmeltning af de midterste af de

for Hannerne karakteristiske hvide Bugpletter, og som allerede om-

tales af Fabricius, er et aldeles ubedrageligt Mærke for Han-

neme af C. scorpioides i Modsætning til C. scorpius. Aabnes

Bugen, er den store, rummelige, tyndvæggede, foldeløse Mave, de

korte, tykke Blindtarme, hvis Antal ikke overstiger 6, men af

hvilke de to midterste ofte ere rudimentære eller ganske mangle,

saa at der kun er 4 eller 5, og de sorte Sædstokke (hvide fandt

jeg dem kun hos en ung Han, 65 Mm. lang) i Øjne faldende For-

skjellighoder fra den grønlandske G. scorpius. Det mindre Hoved

og Mund, det kortere Overkjæveben, den tykke, vortede Hud oven-

paa Hovedet, de bløde Tentakler paa Isse og Nakkeknudernes

Plads og Straaletallet ville dog i Almindelighed, ogsaa uden ana-

tomisk Undersøgelse, være tilstrækkelige til Artens Bestemmelse.

I Henseende til første Eygfinnes større Højde samt de ru Hudknuders

eller Skæls stærkere Udvikling hos Hannerne forholder C. scor-

pioides sig som C. scorpius; ogsaa Bug- og Brystfinnerne ere,

synes det, gjennemgaaende noget længere hos Hannerne end hos

Hunnerne. — Med dens sydligere Repræsentant, C. virginianus, har

jeg ikke kunnet sammenligne den; men det er klart af de givne

Beskrivelser af denne, at den vel i de anatomiske Forhold kommer

C. scorpioides meget nær, men ved sine talrigere Brystfinnestraaler

ren Erfaring f
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(16—18), sine sammentrykte, krogede Postorbital- og Occipitaltorne

samt ved den øvre Eorgjællelaagstoms langt betydeligere Længde,

der snarest minder om C. hubalis, saavelsom ved sin langt bety-

deligere Størrelse (15—18 Tommer) er meget forskjoUig fra sin

højnordiske Slægtning.

4. C. scorpius L. var. grenlandica.

„a scorpius" hos Fabricius blev (1829) af Cuvier og

Valenciennes ophøjet til en egen Art nnder Navn af C. grøn-

landicus, men denne er kun begrundet paa Beskrivelsen i „Fauna

Grønlandica". Da de nævnte franske Ichthyologer nogle Aar efter

(1831) fik et lille Exemplar fra Baffins Bay, gik det ikke op for

dem, at det var Fabricii Art; den blev tværtimod opstillet som

egen Art nnder Navnet C. porosus, men er, som det er udtalt af

Malm gren (1865), ikke andet end den almindelige grønlandske

TJlk. Denne vedblev imidlertid at figurere som egen Aii under

Navnet C. grønlandkus C. V. hos danske, engelske og amerikanske

Zoologer, der sysselsatte sig med Grønlands, Newfoundlands eller

Ny-Englands Fauna (Richardson 1836, Keinhardt 1837, De

Kay 1842, Gunther 1860, Gill 1872); lige saa ofte blev den

dog miskjendt og opstillet som egen Art under forskjellige Navne

(C. ocellatus H. R. Storer 1850; C. variabiUs (Ayr. 1842), D. H.

Storer 1853; C. mucosus Ayr.; C. glacialis Eichardson 1855);

enkelte Gange mente man paa den anden Side at have iagttaget

C. grønlandkus ved britiske Kyster *). Den første, som underkastede

I Er denne Bestemmelse aldeles korrekt, vilde den, nærmere beset, være

et Led mere i Bevisrækken for Identiteten (som Art) af C. scorpius

og C. grønlandicus; maaske beror den dog kan paa den fysionomiske

Lighed mellem ualmindelig store og vel udfarvede gamle Hanner og

Ricliardsons ÅibilJning af en gammel Han af C. grønlandkus fra

Xewfotmdland. Denno er i al Fald bleven kopieret tU Oplysning

om de engelsk-irske „Grønlands-Ulke" baade i Richardson s 3dje Ud-

gave af Yarrells „British Fishes" og i „Proc. Nat. Hist. Soc. of

Dublm 1856—57". AtbUdningen hos Couch („Brit. Fish." HI, PL 62)

har sikkert en lignende Oprindelse.
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C. grønlandkus og de den nærstaaeude Former en ki'itisk Drøftelse,

støttet i)aa Undersøgelsen af Exemplarer af Ulke fra mange forskjellige

Lokaliteter (skandinaviske, grønlandske, spitsbergenske, østersøiske

0. s. V.) var Malmgrén (1865), og Resultatet af hans omhyggelige

Sammenligninger var ikke alene, at alle de andre ovenfor opreg-

nede ^o^tlin;^l-.\.rtcr^) maatte inddrages, men ogsaa at C. grønlan-

dicus (eller porosus) ikke knnde som Att holdes ude fra C. scor-

pius. Hvor fuldstændigt end dette kunde synes godtgjort af deu

af den nordiske Ichthyologi saa højt fortjente P'orfatter, har

jeg dog ikke kunnet unddrage mig det Arbejde selv at underkaste

alle de Exemplarer fra Danmark, Færø, Island, Grønland, Spits-

bergen, Østersøen o. s. v. , som ere faldne mig i Hænder, omhygge-

lige Udmaalinger og Tællinger, og Resultatet er for mig for saa

vidt blevet det samme, som heller ikke jeg formaar at udpege en

Karakter eller en Gruppe af Karakterer, hvorved man vilde kunne

nogenlunde skarpt skjelne mellem en arktisk-amerikansk „C. grøn-

landicus^^ Og en boreal-europæisk „O. scorpiua'-'-
;

jeg er derfor

heller ikke i Stand til altid at afgjøre, om et givet Exemplar f. Ex.

er fra Grønland eller Danmark. Men paa den anden Side er der

dog visse Træk, som temmelig gjennemgaaende udmærke hver af

disse geografiske Typer, og jeg tror derfor, at man gjør Eet i at

betegne de ved Grønland (og Island?) forekommende samt største

Delen af de nordamerikanske almindelige Ulke som en egen

ir ikke blandt disse nævnt C. labradoricus Gir.

e ForgjæUelaagstorne, hvilket aldrig er Tilfældet i

5 Ulk, naar denne er ude over de allerspædeste A

dertiden med deu europæiske C. scorpius, snaii

snart paa dem begge. Da et Spor til den fjerd

des hos grønlandske Ulkeunger, er der iiiaa,-4ke ikk

til at udelukke den kun 2—3 Tommer lan-e ('. J

er C. æneus Mitch. vistnok en

terer C. bubalis, ligesom C. bi>i

ved Kaliforniens Kyst. Jog nia;

Ulke kan ere mi-

: af egne Undersøgels
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Afart, saaledes som det her er sket i Overskriften ; hvorved man åog

ikke maa tænke sig, at denne skulde være skilt fra den typiske

C. scorpius ved skarpe eller konstante Mærker. C. scorpius var.

grønlandka er altsaa udbredt fra „Boothia", Pt. Leopold og Nor-

thumberland Sund langs med begge Grønlands og med Nord-Amerikas

Kyster til Cap Hatteras; ogsaa den almindelige islandske Ulk synes

næi-mest at tilhøre denne Varietet. Ved Grønland synes den i Al-

mindelighed at opholde sig paa ringe Dybde, f. Ex. indtil 12 Favne;

men yngre Exemplarer ere blevne fiskede i Skraben paa 40. indtil

100 Favne. Taget i sin videre Betydning forekommer C. scorpius

jo desuden ved Færø, ved den skandinaviske Kyst i dens hele Ud-

strækning, i Østersøen indtil Uleåborg i Finland, ved Spitsbergen,

Novaja Semlia og ved de britiske Kyster indtil Mundingen af den

engelske Kanal; hvor langt dens Udbredning strækker sig ved

Asiens Nordkyst, og om den naar Beringshavet (hvorfra flere andre

særdeles karakteristiske Arter kj endes), er endnu usikkert.

En i det enkelte gaaende Eedegjørelse for den grønlandske

Ulks Foi-mforhold og Karakterer og disses Variation efter Alder og

Kjøn maa jeg opsætte til en anden Lejlighed. Her fremdrages

kun enkelte Forhold, f. Ex. Straaletallet, der viser en overor-

dentlig stor Variabilitet. Medtages alle sjældnere^Tilfælde, vilde

Grænserne for denne stille sig saaledes hos den grønlandske C.

scorpius: D: 24—29 (D^: 9—11; D^: 14—19); P: 15»)—19;

V: 1.3; A: 11—15, men reduceres til følgende Formel: D: 26

—28 (Dl; 10; D^: 16—17); P: 17; V: 1.3; A: 13—14, hns

man blot tager Hensyn til de hyppigst forekommende, mere nor-

male Talforhold-). Hvirveltallet synes normalt at være 39

•) Det er muligt, at Tallet P: 15, som kun er fundet 1 Gang, skyldtes

eu tidlig Beskadigelse. „V: 1.4" hos C. scorpius (Krøyer: „Danm.

Fiske" I. S. 130) er vel en Unøjagtighed eUer Skriveftvjl.

') Af de af andre Forfattere meddelte StraaletæUinger vU je;:: her kun

henvise til Gills ,.Proc. Phil. Ae." 1872; han undersøgte 1*3 Exem-

plarer fra Grand Manau: de fundne Tal stemme med mine Ertlirin-er.
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(14 4-25), men jeg har ogsaa fundet 38, og ho

Exemplar, som jeg særligt ofrede til denne Undersøgelse paa Grund

af dets paafaldende lave Straaletal, fandt jeg kun 36 (13 -f- 23),

hvilket kommer saa nær til det, der er iagttaget hos europæiske

Ulke (34—35), at man næppe vil kunne tillægge denne Forskjel

stor Yægt. Hos to islandske fandt jeg 36 og 34. Antallet af de

lange Coeca pylorica er hyppigst 8, ofte 9, sjælden 10—^11;

7, som det angives af andre Forfattere for den grønlandske Ulk,

har jeg ikke fundet, skjønt jeg har undersøgt mange Exemplarer.

Hos danske har jeg fundet 7—10, oftest 9, hos islandske 8—10,

hyppigst 10. Sædstokkene har jeg, mærkelig nok, altid fundet hvid-

lige hos grønlandske og islandske Ulke, ikke sorte, som det angives

hos C. scorpius^). Museets største Han er 10 Tommer (260 Mm.),

dets største Hunner 12—13 Tommer (314—340 Mm.); men et ske-

letteret Exemplar (uden Tvivl ogsaa af en Hun) har en Længde af

c. IS'/e Tomme; Hunnerne ere hyppigere end Hannerne, dog gav en

Exemplaror fandtes hj-ppigst 9, sjældnere 10—11 Coeca pylorica. Det

er den citerede lille Afhandlings Fortjeneste først at have gjort Eede
for Kjonsforskjellen og oplyst denne i det enkelte. — Til Sammenligning

med de ovenfor anførte Straaletal for den grønlandske Ulk vil jeg her

22-28 (D.

islandske Exemplarer:

: 9-10; D': 13-18); P: 16-17; A- 10-13
(D.:81-10, if. Faber);

færøske Exemplarer:

23-25 (D«;. 9_10; D': 14-15): P: 16:

danske Exemplarer:

A: 11-12;

9-11; D': 13-16); P: 15-17; A: 11-13;

følgende, til. Dels laante af andre Forfattere:

spitsbergenske Exemplarer:

24-27 (D«:: 9-11; D': 15-17); P: 16-17; A: 11-14

(if. Malmgréns og egne TæUinger);

ei!iropæiske Exemplarer overhovede

8_10. r>2. 1.q_17- P: 15—17:

Jeg har desvft^rre forsømt i rette Tid at skaffe mig frisk Materi

af danske L'lko til at gaa dette Forhold efter, og nu (Novbr.) har
j

tun kunnet faa Hunner. Men selv om sorte eller sortladne Testes <

konstante \\m vi^re Ulke, vil man dog næppe af den Grund kun

anse dem for artsforakjellige fra de grønlandske.
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Optælling af samtlige Lidivider, hvis Kjøn kunde bestemmes, kun

en Overvægt som 5 til 4. Hos meget store Hunner ere de 4

Knuder ovenpaa Issen fPostorliital- og Occipitalknudeme) ofte for-

holdsvis st<.rr "l:- st(un[M'. med Spor til Indkærvninger — hvor stor

end Afstaiiii.-n <! iMitVii til de tilsvarende Dannelser hos C. quadri-

cornif^- , tVuvTaar iLi;in il--, at slige Exemplarer kunne være blevne

for\-es.lcdo med denne Art af mindre kyndige, naar en umiddelbar

Sammenligning ikke var mulig — men Formen af den af disse Knuder

og de dem forbindende Lister eller Kamme dannede Fordybning oven-

paa Hovedet varierer altfor meget baade hos grønlandske, danske

og østersøiske Ulke, til at man deraf kan laane et Skjelnemærke.

FireForgjællelaagstorne forekomme aldrig hos grønlandske og islandske

rike, men ere deiimod ikke sjældne. hos danske eller færøske.

C. scorpius (s. lat.) maa opfattes som en i sit Væsen højnordisk

DyrefoiTtt, der opnaar sin betydeligste Størrelse og mest karakteri-

stiske Udvikling ved de højnordiske og amerikanske Kyster; ved

det tempererede Europas Kyster er den i Sammenligning dermed en

Dværgforra, der har undergaaet en vis Eeduktion i det gjennem-

snitlige Straaletal og Hvirveltallet og ikke sjælden udvikler en fjerde

Forgjællelaagstorn , hvilket dog ogsaa kan være Tilfældet med den

sydligere amerikanske Form; maaske ere ogsaa de sorte Sædstokke

hos den udvoxne Han et Karaktertræk for den højnordiske Afart.

At Hovedet i det hele var større i Forhold til Kroppen hos den

grønlandske Form end hos den, der forekommer ved vore Kyster,

har jeg ikke fundet bekræftet ved mine talrige Maalinger.

Til Sammenligning med andre Cottus-Aviex maa endnu om-

tales Kjønsforskjellen, nemlig foruden Hunnernes overlegne Stør-

relse og større Hyppighed og Hannernes hvidplettedc Bug og den

ligeledes hvidplettede Bagside af dere^ parrede Finner, samt Tornene

paa disses Straaler (paa Bugfinneme dog kun paa de allerstørste

Hanner): den forholdsvis (navnlig naar lige store Exemidarer af

begge Kjøn sammenlignes) langt stærkore Udviklin:,'- nf sidornes og

Ryggens tomede Benskæl hos Hannerne og de i det hele kortere

Bryst- og Bugfinner hos Hunnerne.



Det vigtigste Spørgsmaal, som knyttede sig til denne Art, var

dette: Forekommer denne Art virkelig ved det arktiske Amerika?

Dens geografiske Udbredning er jo i det hele meget ejendommelig:

den forekommer i Østersøen og den botniske Bugt (men vides ikke

at naa Bornliolm, end sige Øresund), i Ladoga og Onega, men i

disse Søer kun som en Dværgform uden den karakteristiske Udvik-

ling af „Hornene" (Isse- og Nakkeknuderne), i det hvide Hav og

ved lS(Ovaja-Semlia; om den forekommer i Sibirien og længere mod

Øst, er tvivlsomt. Dens Forekomst ved Englands Kyster*) beror

— bortset fra de Tilfælde, hvor bevisligt C. scorpius er bleven

fon-exlet med den — kun paa et eneste ungt Exemplar, som Dr.

J. E. G-ray fik i frisk Tilstand paa Londons Fisketorv; mærkelig,

uforklarlig næsten, som denne Kjendsgjeming er, lader den sig dog

ikke bortforklare. Hvad det arktiske Amerika angaar, saa er det

vist nok, at den ^fiottus quadrkomis'''' , som Eoss fandt ved Boo-

thia, men som han tillige omtaler som almindelig ved Grønlands

Vestkyst, ikke kan have været andet end C. scorpius Fabr. ; men

derfor kan man ikke forkaste Sabines Angivelse, at Parrys Ex-

pedition ved Melville-Øen fik to 5—6 Tommer lange Exemplarer

af „en IJlkeform, der ganske stemte med Blochs Afbildning af

C. quadricornis"- , især da den finder en indirekte Støtte ved en

senere ingivelse af Sir John Eichardson. Denne berømte Ich-

thyolog fangede i Nærheden af „Kobberminen", paa 67° 12 N. Br.,

i Mundingen af en lille Flod 8—9 Ulke paa 7 Tommers Længde;

det lykkedes ikke at hjemføre dem, men efter hvad han havde

nedskrevet om dem, beskrev han dem i sin bekjendte nordameri-

kanske Fauna under Navnet „C. hexacomis''. Senere, i 1849, da

R. atter besøgte de samme Egne , fik han igjen Exemplarer af

denne Form, og denne Gang lykkedes det at bringe dem hjem ; det



gik da op for ham, at hau tidligere havde misforstaaet sine Op-

tegnelser og urigtig tillagt C. hexacornis Snudetorne af samme

Beskaffenhed som de karakteristiske Nakke- og Issetorne, og at

det overhovedet ikke var andet end C. quadricornis — en Mening^

som enhver vil dele, der med denne Oplysning hi mente gjennem-

læser Sir Johns ældre Beskrivelse. Ved Grønlands Vestkyst, saa

langt som de danske Kolonier naa mod Nord, findes derimod Cottus

quadricornis ikke; det er aldeles utænkeligt, at den, hvis den

fandtes der, ikke skulde være bleven nedsendt til de danske Sam-

linger, og den Foi-modning, at det skulde være den, der laa til

Qivunå for Eabricii „C. scorpius'-' , maa aldeles bestemt afvises.

Desto interessantere var det, at den saa kaldte „anden tydske Nordpols-

Expedition" paa Grønlands Østkyst, mellem 73 og 74° N. Br,

fik 3 vel udviklede Exemplarer af C. quadricornis. Skjønt jeg

ikke kunde betvivle Bestemmelsens Kigtighed, havde dette Spørgs-

maal dog stor Interesse for mig; jeg henvendte mig derfor til

Prof. Peters for om muligt at opnaa personlig Overbevisning

derom. Han havde den store Godhed at sende mig et af de om-

handlede Exemplarer til Beskrivelse, og da det ikke skortede mig

paa Exemplarer af den ægte C. quadricornis L. fra Østersøen,

kunde jeg overbevise mig om, at den østgrønlandske Ulk er selv-

samme Art som denne; den eneste Eorskjel, som jeg kunde finde,

er at Panden er mere hul end hos Østersø-Ulken. Den er allerede

anmærket af Prof. Peters, men man vil ikke kunne tillægge den

nogen større Betydning.

6. Cottus Lilljeborgii CoU.

Af denne Art, der kun har været kjendt i kort Tih og kun i

to Exemplarer af 31—36 Mm.s Længde fra den norske Kyst, fore-

ligger der to lidt større Exemplarer (52 og 54 Mm.) fra Færø.

Det ene af disse har en meget udviklet Genitalpapil, hvorimod

denne mangler hos det andet; da Kjønsforskj ellen altsaa allerede er

fuldstændig udpræget i det ydre hos disse Smaa-Ulke, kan deraf

sluttes, at de enten have naaet <leres fulde Størrelse eller ere nær
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derved, at Arten altsaa overhovedet hører til Ulkegruppens mindste.

Dette bekræftes ogsaa den-ed, at Kløvningen af de (7—9) kløvede

Halefinnestraaler er lige saa tydelig som paa fuldt udvoxne Exem-

plarer af C. bubalis, hvorimod den hos Unger af denne Art, af den

angivne Størrelse, kun er meget svagt antydet; ogsaa Forskjellen

mellem Kjønuene i Henseende til Genitalpapillen træder hos C.

bubalis først frem paa et senere Udviklingstrin. I Farvetegningen

og alle almindelige Forhold stemmer i øvrigt C. Lilljeborgii med

lige store Unger af C. bubalis. De vigtigste Forskjelligheder turde

være følgende:

C. Lilljeborgii Coll.

Sideliniens Knogler bære hve

en opstaaende, e

krum og spids Torn, og med

lignende Smaatome er hele Eyg-

gen mellem den og Kygfinnen

bestrøet; sjældnere komme en-

kelte meget smaa til Syne under

Sidelinien.

Nakketomene sidde mere for-

til, over Koden af den lange

dolkformige Forgjællelaagstorn;

den af dem og de mindre skarpt

udprægede Isse- eller Nakke-

kamme begrænsede Isseflade er

derfor kortere og bredere end

Afstanden mellem Nakketor-

nenc og første Eygfinne er om-

trent lig med et Øjetværmaal, og

der er en tydelig Afstand mellem

C. bubalis Euphr. (pull).

Sideliniens Knogler og Eyg-

huden ere glatte, uden Torne;

hos meget unge (20 Mm.) kan

Sidelinien dog hæve sig frem

som en Kække af Takker, og

tyndt besat med fine Tome.

Nakketoniene sidde ot Stykke

længere tilbage, omtrent i Li-

nie med Spidserne af de lange

Forgjællelaagstorne ; Issefladen,

som begrænses af de skarpt ud-

prægede Isse- eller Nakkekamme,

har derfor en langt mere lang-

agtig Figur.

Afstanden mellem Nakke-

tomene og første Eygfinne er

meget mindre end et Øjetvær-

maal, og Kygfinneme støde tæt
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Bugfinneme tælle kun 3 Bugfinneme tællo 4 (1 + 3)

(1 4- 2) Straaler (NB. ikke 5!) og Straaler ligesom hos vore andre

ere endnu mere rudimentære end Hav-Ulke.

hos C. buhalis.

Den lange Forgjællelaagstorn Den lange Porgjællelaagstorn

og den øvre Gjællelaagstorn ere er (hos Ungerne) kortere, end

omtrent lige lange (ligesom hos den øvre Gjællelaagstorn.

de ældre C. huhalis).

Trods anstillet Efterforskning ved Færø ere kun disse to Ex-

emplarer komne for Dagen; jeg antager derfor, at C. Lilljeborgii

er mere Dybvandsform end C. bubalis. Efter at man først er

bleven opmærksom paa den, vil den vistnok blive fundet ved andre

nordeuropæiske Kyster.

7. Triglops PlngeUi Ehdt.

De skraa Linier paa Kropsiderne og de tilsvarende Tværlinier

under Struben, der støttes af tornede (tandede) Benskæl, ere uden

Tvivl Forgreninger af Sidelinien, der finde deres Analogon hos visse

Trigla-ÅTiex (T. lineata, cuculus L.). Arten er endnu den eneste

af sin Slægt; den er ikke sjælden ved Grønlands Vestkyst og fore-

kommer desuden ved Island, Spitsbergen, det nordlige JSTorge (indtil

Christianssund mod Syd) samt ved Færø. De bathymetriske Erfa-

ringer, der foreligge, giye den en vertikal Udbredning fra 16—150

Favne. Den naar en Størrelse af over 7V3 Tomme (200 Mm.,

Himnen; Hannen af S^/o Tomme, 145 Mm.); Straaletallets Varia-

tioner har jeg fundet at ligge mellem de her anførte Grænser:

D: 34—36 (D^: 11—13; D^: 23—25); P: 17—19; V: 1.3;

A: 23—25; C: 11—12 (foruden de rudimentære). Hvii-vlernes

Antal er 47 (11 -|- 36). Kjønsforskjellen er, foruden i Hunnernes

overlegne Størrelse og langt større Hyppighed, kun udtalt i den

kæmpemæssige Genitalpapil hos Hannen. Alle hidtil udenfor Grøn-

land trufne Exemplarer have været smaa.

Den eneste kritiske Bemærkning, hvortil denne Art giver An-

ledning, er den, at T. pleurostictus Qoj>b („Proc. Acad. Philad." 1865)



fra (Todliavn ikke er andet end T. •pingelii. Denne Art har nemlig

ikke Bugfinnenie ,,quinqueradiatæ'' „(^/5)", som Krøyer angiver det,

men sammensatte af 4 Straaler (1 . 3), som Afljildningen i „Voyage

en Scandinavie" rigtig viser det. Gjællehudstraaiemes Antal kan

være 7, som Krøyer angiver det, men det er meget sjældent; jeg

har kmi fundet det hos 1 af 35 ; i Almindelighed finder man kun 6.

Da disse Forskjelligheder saaledes ere fjærnede, vil man vel næppe

lægge Vægt paa, at Cope paa sit Esemplar fandt 27 Gatfinne-

straaler, medens jeg aldrig har fundet over 25.

8. Centridermichthys uncinatus (Ehdt.)

er den eneste atlantiske Art af Slægten, som kim ved Tilstede-

værelsen af Ganetænder er forskjellig fra Cottus, og fra hvilken

Cottoiisis, OUgocottus, Leptocottus, Blennicottus og Potamocottus

ikke synes at kunne holdes adskilte. Slægtens andre Arter ere

dels nordamerikanske Ferskvandsfiske (fra Store Bjømesø til de

sydlige Fristater), dels bebo de det stille Hav fra Oregon og Kalifor-

nien til Jai)an og Philipineme.

Cent. uncinatus er næppe hyppig ved Grønlands Vestkyst, den

er i det mindste ikke nedsendt mange Gange; fra Island og Spits-

hergen er den ukjendt; derimod opføres den fra Novaja-Semlia, og

den er ftmdet ved Skrabninger ved den norske Kyst ned til 59°

^'. Br. Et af Museets Exemplarer er fundet (af Olrik) i Maven

af en Hellefl}-nder; jeg antager derfor, at den ligesom den følgende

Art og Panser-Ulkene snarest maa betegnes som en Dybvaudsfisk.

Museets største Exemplar er lOOMm. langt. Straaletal: B: 6;

D: 8.13; P: 18—21; V: 1.3; A: 11; C: — 10.11. — . Den

ændrer sit Udseende ikke saa lidt med Alderen; Formen, der op-

rindelig er kort og plump, bliver senere smækrere; Hovedet, der

hos de yngre er bredt og nedtrykt og indeholdes 3 '/s Gang i To-

tallængden, er hos de udvoxne sammentrykt og indeholdes omtrent

3^'7 Gang i Totallængden; de 2 i^akketome, der hos de imge ere

forholdsvis højere og oprette, ere lavere og mere butte hos de ud-

voxne, og hos disse er den første Kygfinne saa høj som Hovedet



karakteristiske Krogtom er forholdsvis størst hos de yngre.

9. Icelus hamatiis Kr.

er den eneste kjendte Art af denne Slægt, der egentlig kun ad-

skiller sig fra Centridermkhthijs ved at have langs Ryggen, paa

hver Side, en regelmæssig Eække af større ru Benskjolde, en Ka-

rakter, der synes at nærme den noget til Triglops. Foruden fra

Ycst-Grønland (hvorfra den ikke tidligere har været nævnt under

dette Navn, men hvor den dog synes at forekomme noget hyppigere

end Centrid. uncinatus) er Arten kjendt fra Øst-Grønland (ved den

tydske Nordpols-Expedition) , fra Spitsbergen (hvor den synes at

være hyppig, og hvorfra den først blev bekjendt) og fra den norsk-

svenske Kyst fra Finmarken til Bohuslån. Dens vertikale Udbred-

ning strækker sig efter de foreliggende Erfaringer fra 2 til 100

Favne. I sin mest udviklede Skikkelse er Arten kjendt fra Grøn-

land, hvor den naar en Størrelse af 115 Mm. (Hunnen; den største

Han er kun 66 Mm.). Ogsaa hos denne Art ere Hunnerne, synes det,

meget hyppigere end Hannerne, der ere let kj endelige ved den

store Genitalpapil. Hvorvidt den skulde være skjult under „Cottus

polaris Sabine", som var meget h}-ppig ved Kysterne af Nord-

Georgia, lader sig næppe afgjøre; der kjendes ingen anden Art,

som kan identificeres dermed, men Beskrivelsen maa i saa Fald

være i en paafaldende Grad ufuldstændig og Straaletællingen unøj-

agtig. Da Original-Exemplaret til Reinhardts „Cottus hicornis'-'

ikke har været til at finde, er jeg heller ikke i Stand til fuld-

stændig at godtgjøre, at denne Art er den samme som Krøyers

Icelus hamatus; efter en Skitse, som er i Sønnens, nuværende

Prof. R.s Besiddelse, nærer jeg dog ingen Tvivl om, at det for-

holder sig saa; men da den Underretning, Ehdt. sen. i sin Tid

meddelte om den. under alle Omstændigheder er meget utilstrække-

lig, bør Navnet JAcornis'', skjønt det er ældre, ikke have For-

trinet. jQg er endelig enig med Hr. C oli et t i, at Icelus furciger

Malm ikke er artsforskjellig fra I.hamatm. Af selve Krøyers 2
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Original-Exemplarer (51 Mm.) er det ene aldeles normalt; det andet

liar ikke alene talrige, temmelig store, ru Skæl mellem Sideliniens

og den øvre Række af Benskjolde, men ogsaa ualmindelig mange

bagved Brystfinnerne og en Kække smaa langs med Gatfinnen.

Formen af IS'akketornene undergaar nogen Forandring med Alderen

;

hos de yngre staar det forreste Par næsten midtvejs mellem Øjet

og det bageste Par, men hos de helt udvoxne ere de stillede tæt

sammen og det bageste Par er meget højere end det forreste, saa

at de kunde beskrives som en stor kløvet, sammentrykt Torn eller

Knude paa hver Side. Hos yngre Fiske er den store krumme Torn i

den øvre Ende af Forgjællelaaget heller ikke kløftet til Grunden,

men blot i Spidsen eller slet ikke (hos de alleryngste), saa at

kun den afstudsede Form giver en svag Antydning til den senere

indtrædende Kløvning. Antallet af Tænder eller Torne paa de

enkelte Eygskjolde synker fra c. 10 hos de største til 6, 3 eller

1 hos de mindste; hos de udvoxne ere Eygfiunestraalerne ogsaa

bedækkede med fine Asperiteter. De iagttagne Straaletal ere:

B: 6: D: 9+19—20; P: 18—19; V: 1.3; A: 14—15.

10. AgoMus decagonus (BI.) og A. cataphractus (L).

Slægten Agonus — hvilket Navn, som det ældre, maa have

Fortrinet for Aspidophorus — er ogsaa i den senere Tid bleven

kløvet i en Mængde Slægter: Podothecus == Pm-agotms (A. aci-

pmserinus), Archagonus (decagonus), Hypsagonus (quadrkornis)

,

Hippocephalus fjaponicus) , Agonus (cataphractus), Agonopsis (chi-

loensis), Leptagonus (spinosissimus) , Brachyopsis (rostratus) og Ago-

nomalus (proboscideus)^). Da mit umiddelbare Bekjendtskab til de i

geografisk Henseende mig fjærnere Arter af denne Gruppe kun er ringe,

skal jeg lade det være uafgjort, om en og anden af disse Slægter

er afvigende nok til at kunne hævde sin Selvstændighed, f. Ex.

Agonomalus. Det vil i al Fald kun være Tilfældet med de fær-
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reste af dem; hver Art er saa at sige bleven Typus for sin „Slægt",

ja Leptagonus er endogsaa opstillet paa Ungdomsformen af Å. de-

cagonus, hvilken Art det i øvrigt vilde være højst unaturligt at

adskille generisk fra A. cataphractus. Agonopsis fortjener dog at

udsondres paa Grund af sine Gane- og Plovbenstænder ; derved ud-

sondres tillige den eneste antarktiske eller sydlige Art {A. niger

er nemlig samme Art som A. ckilomsis Jen. ; Krøyer oversaa

Ganens Tænder), alle de andre have hjemme paa den nordlige Halv-

kugle, de fleste i det stille Hav (11 Arter?) fra Kamschatka til

Kina og Washington-Territoriet, kun to i Atlanterhavet: A. cata-

phractus fra Mundingen af Kanalen til Færø, Island og den norsk-

russiske Grænse i det mindste; A. decagonus Bl. fra Grønland og

Newfoundland til Island og Finmarken. A. spinosissimus Kr. er,

som tidligere vist, Ungen af A. decagonus, og A. malarmoides {V}

Deslongch. fra Newfoundland er — ifølge et Uddrag af Beskriirelseu

og en Kopi af Afbildningen, som jeg skylder Dr. S auvage ved

Pariser-Museet — ikke nogen fra den grønlandske Panser-Ulk for-

skjellig Art. Det er en Misforstaaelse , som endnu gaar igjen hos

enkelte nyere Forfattere (Gilnther, Mobius), at ogsaa A. cata-

phractus skulde forekomme ved Grønland; hvad Fabricius opførte

under dette Navn, var kun A. decagonus. Det er vel bekjendt, at

denne Art oprindelig blev angivet at være fi-a Ostindien ved en

Fejltagelse, der uden Tvivl havde sin Grund i, at Bloch fik baade

ostindiske og grønlandske Fiske gjennem sine Forbindelser i Kjø-

benhavn. Saaledes gik det i al Fald med Aspidophordides monop-

terygius, og skjønt Sammenhængen rimeligvis er den samme med

A. decagonus, kan det dog bemærkes — nu da man véd, at Slægten

ogsaa er repræsenteret i Kina — , at derfra kunde det i hine

Tider ogsaa hænde, at Naturalier bleve hjemførte som „ostindiske^'.

I Grønland synes A. decagonus ikke egentlig at være hyppig, om

end heller ikke sjælden; der er i al Fald langt flere Exemplarer

af A. monopterygius i Museet. Om dens bathymetriske Udbredning

er intet bekjendt, men jeg tror dog, at den, ligesom de to andre

grønlandske Panser-Maller, maa regnes til Dybvandsformene i Mod-



sætning til Littoralformerne. Det største Excmplar i Museet er

7^4 Tomme (189 Mm.); det er fra Grønland (det af Eudes Des-

longchamps beskrevne var dog noget større: 210 Mm.). Lige-

som hos de to andre grønlandske Panser-Ulke (men ikke A. cata-

phractus, synes det) ere Bugfinnerne kjendelig længere hos Han-

nerne end hos Hunnerne. Et Exemplar manglede ganske Tænder

i Overmunden ligesom Guichenots Paragonus sturioldes.

For at afgjøre, om der viste sig kjendelige geografiske

Forskjelligheder mellem islandske, danske og færøske Exemplarer

af Å. cataphractus , har jeg underkastet alle overkommelige Exem-

plarer fra disse Lokaliteter de Tællinger, hvis Eesultater meddeles

i omstaaende Tahel i Forbindelse med de tilsvarende Angivelser

af Grænsen for Variationen hos A. decagonus og Aspidophoroi-

deme. Det vil ses, at den individuelle Variation er omtrent lige

stor, men ikke aldeles kongruent, hos islandske og danske Exem-

plarer, men forholdsvis ringere hos de færøske, der vistnok ogsaa

alle ere fra samme Sted (Thorshavn). Medens de 7 færøske Exem-

plarer have Eygfinnerne mere eller mindre vidt adskilte — et har

endog 5 Par Eygskjolde mellem dem — have flere af de danske

og islandske, især dog af de første, dem mere eller mindre fuld-

stændigt forbundne. Hos nogle af de danske ere de fon-este Snude-

torne tvekløvede eller endog trekløvede; hos nogle af de islandske

«re de rettede ualmindelig stærkt udefter til Siderne, eller de

bageste ere tvekløvede. Selvfølgelig ere disse Forskjelligheder

uvæsentlige, men jeg har trot at de fortjente lidt Opmærksomhed,

fordi denne Art mere end mange andre Fiske ved sine ydre Form-

forhold forekom mig skikket til at kaste Lys over Arternes Sta-

bilitet eller lokale Variabilitet.

Det vil let forstaas, at + Tegnet adskiller de parrede og de

uparrede (sammenvoxne) Skjolde i øverste og underste Kække ; men

det vil være nødvendigt at tilføje, at i Skjoldene „foran Bugfin-

neme" er hos A. cataphractus kun medregnet dem, der ligge lige-

frem foran Bugfinneme (ikke, som hos A. decagonus, samtlige
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Brystskjolde); for at faa deres fulde Antal, maa der lægges 6—8
til de opgivne Tal.

Med Hensyn til de Forandringer , som disse Arter og A. mo-

nopterygius undergaa med Alderen, kan jeg henvise til en tidligere

Meddelelse i dette Aarsskrift.

11. Aspidophoroides monopterygius Lac, og A. Olrlkii n. sp.

Slægten Aspidophoroides er vel adskilt fra Agonus 1) ved

kun at have én Eygfinne, som ikke svarer til begge Agonemes,

men kun til disses anden; 2) ved (ligesom Agonopsis) at have

Tænder baade paa Gane- og Plovbenene; 3) ved at Sidelinien

ikke løber mellem de to Rækker af Sideskjolde, men er helt op-

tagen i den øvre af disse, og 4) ved at Bugskjoldene (den fjerde

Skjoldrække) ikke danne Grænsen mellem Siderne og Bugfladen,

men ligge helt omme paa denne sidste, hvorfor de heller ikke tage

deres Begyndelse bagved Brystfinnerne, men først bagved Bugfin-

neme. Det var derfor ikke rigtigt, naar Dr. Gtinther frakjendte

A. monopterygius Sidelinie og Tænder paa Plovbenet; den sidste

Angivelse gav Anledning til, at den i Tillæget til samme Bind af

-British Museums" Fiskekatalog beskrevne Aspidophoroides inerniis

fra Vancouver blev for Prof. Gi 11 Typus for Slægten Anaplogonus.

der karakteriseredes ved at have Tænder paa Vomer og Ganebeneue.

i Modsætning til Aspidophoroides {monopterygius), hos hvilken dv

i øvrigt allerede vare antegnede i „Hist. nat. d. Poissons". Ana-

plogonus falder altsaa bort, som SynonjTU til Aspidophoroides, lige-

som Swainsons CarUhirhynchus , hvis Opstilling formodentlig hid-

rører fra, at Cuvier og Valenciennes (mindre heldigt) havde

inddraget Lacepédes Slægt Aspidophoroides, som derved undgik

Swainsons Opmærksomhed. — Slægten er altsaa nu k^endt baade

fra Amerikas nordøstlige og nordvestlige Kyster. A. monopterygius

f r udenfor Grønland kun fundet nogle Gange i Fiskemaver ud for

-N'y-Euglands Kyster. Vort største Exemplar er 5^/4 Tomme
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Ved afdøde Direktør Olrik har Museet to Orange modtaget

i alt 3 Exemplarer, 72—75 Mm. lange, af en hidtil ubeskreven

grønlandsk Art, alle 3 tagne i Helleflynder-Maver; et fjerde, lige-

ledes grønlandsk Exemplar, i Stokholmer-Museet ') , ser ud som om

det havde en lignende Oprindelse. Jeg indskrænker mig til at

meddele en Diagnose af den, der maa tænkes supleret med de

ovenfor anførte for hele Slægten fælles Karakterer.

..Asptdophoroldts Olrikii Ltk. Formå brevis, obesa; longitudo

capitis duæ nonæ partes longitudinis totius (pinna caudali inclusa),

latitudo coi-poris (ad basin pectoralium) vix quinta i)ars longitudinis;

anguli r,nrporir< liaiul distincte serrati; dorsum et frons concava;

spiiiic rn.,tr,il(.s iln,i': diaiiu'ter orbitæ tertia pars longitudinis capitis,

latitmli.i, iLMitis rt Iniiijiiudino rostri brovis duplo fere major; fila-

inMit.i niMlM nall,.. Snii.i dorsalia 35—37 (24- -2 G -t- 11), ante

piim.iii dors.lviu 14 17; lateralia supcriora 39, inferiora 37; ven-

Tial!,. 3t; (2 + 21 -f-l3). 12 13 p.uia ante analem. Kadiorum

nmu...i: D: .i\.7: A: H v. 7 : V : 13v.l4; V: 3 (1.2); C: 10.



Kjønsforskjellen hos de nordiske Ulkefiske

har ^.eret umtdlt i det foicgaaende \ed h\er enkelt Art, l)\oi

>\n\ ei ],igttdi,'et Det aiI ikke \æio undgaaet Opmæiksomheden,

it don suait ei udtalt i et Toiliold, snart i tt andet eller i tiere,

men at der dog er flere af disse, dei komme igjen hos et btørre

Vntal litei Der ei niaa^ke ingon anden Fiskelaraihe, h\oi Kjøns-

foiskjelbghedeme ere sa.i taluge og optræde saa h^l)ln<:t oy dot

vil deifor foinientli- ha\e en vis Inteiesse at se dem sammen-

stillede foi samtlige de dei omhandlede Artei

\ed dereb btøirc Hyppighed s\neb Hunnerne at udmcPiko

MJ. hos Phohetoi nnttah-, Cottus scorpius. Ti iglopb Pmgdn og

^uut li(i> (o«(/s huhahi. og •,(()/ piohl<"> En stoi Genitalpapil

LiUjLbon,,, r,,qlup. l>nui<h, og Icdu<^ haniatv. Hvide Plettei

'Itdb paa Bugen dels paa Bagbulen af Bzvbt- og Bughnneine ud-

'"Æikoi det samme Kjøn hos PUohctot rtntfalf^ (Utu^ huhahi

scorptu, og »Loipmde^ Og maaske ( tnit idni,u< hthy^ xnunatn^ li«

stærkcie Udvikling af Hudknudeine (de tomed. BniskaD ii.l-

•tiærkei Hannerne at Cottus særpius o« ( w uj.>n><h A< u lu \V-

skattcnlied af Bi%st- og Bngfinnesti i i h i ii. - 15i_M.h dei-



12. Trigla hirundo L. 0|

De ved de skandinaviske Kyster iagttagne Knurhane-Arters

Antal er nylig ved Hr. Malm bleven forøget med 1: T.cuculusL.

— Det er næsten overflødigt at bemærke, at jeg er kommet til

det samme Eesultat som andre Zoologer tidligere'), at T. Blochii

er den yngre Form af T. gurnardus; men jeg vil tillige kunne

godtgjøre (hvis det skulde blive betvivlet, hvad næppe vil blive

Tilfældet), at T. poeciloptera C. Y. kun er den yngre Form af

T. hirundo^); har man en Kække Exemplarer for sig af forskjellig

Alder — af 7—8V2 Tommes Længde og derunder — vil man se

den for T. poeciloptera karakteristiske Tegning i alle Grader af

Forsvinden. At T. nigripes Malm (27 Mm.) er det endnu yngre

Udviklingstrin af samme Art, vil vel heller ikke blive betvivlet af

ret mange. Det fortjener imidlertid Paaskjønnelse , at dette Td-

viklingstrin er bleven beskrevet; den af Thomson (>\at. Hist. Irc-

land, IV, p. 27) omtalte Unge synes at udfylde Mellemrummet mellem

.,T. nigripes'- og ..poeciloptera'-' . T. gurnardus er ikke sjælden

ved Færøerne; T. hirundo er derimod ikke nedsendt derfra, og fra

Island har jeg overhovedet ikke sot nogen Knurhane med sikker

Lokalitets-Angivelse (cfr. Faber, „Fische Islands", S. 123). Da

jeg savner store Exemplarer af den middelhavske T. hirundo til

Sammenligning med den nordiske Form, har jeg ikke kunnet danne

mig nogen bestemt Mening i det af C u vi er og Krøyer rejste

Spørgsmaal om en mulig Artsforskjel dem imellem.

•) Jfr. Krøyer, Malm. Parnell, Thom.son etc.



Ichthyographiske Bidrag.

VI. Bidrag til Flyvefiskenes (Exocoeternes)

Diagnostik. (Foreløbigt Uddrag).

Af Dr. Chr. lÆtken,

(Hertil Tab. X).

(Meddelt dea 20de October 1876).

Længe kjendte man egentlig kun 2 Arter af Fh-vefiskenes

Slægt (E. eoolans L. og E. volitans Ib.); thi de to andre Arter,

der tidlig opførtes (E. exiliens Gm. og E. mesogaster Bl.), kunne knap

siges at være kjendte den Dag i Dag, og med de afLesueur,

Mit chili og andre ældre, især nordamerikanske, Forfattere be-

skrevne Former forholder det sig ikke meget anderledes. Det var

først ved Valenciennes's Bearbejdelse af Pariser-Museets Ma-

teriale at man fik at vide, at denne Slægt er meget rig paa

Arter; disses Diagnostik lod imidlertid i adskillige Tilfælde meget

tilbage at øuske. Senere er Kjendskabet til Arterne og til deres

Karakterer især fremmet af Bleeker og Gilnther; man kjender

vel nu nominelt en 50 Arter foruden en halv Snes tvivlsomme.

Den Omstændighed, at vort Museum i Tidernes Løb har modtaget

forholdsvis mange Flrvefiske, har allerede for længe siden givet

mig Anledning til at beskæftige mig en Del med denne Slægt, og

til at gjøre den Iagttagelse, at visse for Arternes Adskillelse og

naturlige Grappering ikke uvigtige Karakterer hidtil ganske havde

undgaaet Opmærksomheden. Efterhaanden som vort Materiale for-

t'gedes, voxede vel mit Kjendskab til de enkelte Arters Udbred-



ning, de Forandringer, som de undergaa med Alderen o. s. v. ; men

jeg maatte tillige gjøre den Erfaring, at medens visse Arter ind-

samledes overmaade hyppigt, bleve andre det langt sjældnere, og

at der derfor i Arternes lange Eække blev ikke faa tilbage, om

hvis Bestemmelse og Begrænsning jeg vedblev at være i Uvished;

en Del maatte dog erklæres for nye, — hvor meget det end paa For-

haand havde Sandsynligheden imod sig, at der i vor lille Samling

skulde være endog flere Arter, som hverken vare komne til Mu-

seerne i Paris eller London, — og selvfølgelig var der paa den anden

Side langt flere, som vare beskrevne af andre Ichthyologer , men

ikke komne mig for Øje. Det Maal, som jeg til en Tid havde

haabet at kunne sætte mig, nemlig at udarbejde en nogenlunde

fuldstændig Oversigt over hele Exocoetus-Slægten med Diagnoser,

der afpælede Arterne fra hinanden, har jeg derfor foreløbig maattet

opgive: det vilde' ikke kunne naas uden en meget bekostelig og

tidrøvende Revision af Originalstykkeme i Paris, London o. s. v.;

thi en Forøgelse af det til vort Museum indsamlede Materiale, der

kunde gjøre en slig Autopsi nogenlunde undværlig, vilde kun

kunne være mange Aars Yærk. Vel har jeg ved den imødekom-

mende Velvillie, der er vist mig af Bestyrerne for Museerne i

Cambiidge (Harvard College), Stokholm, Christiania og Gote-

borg lig fm- hvilken jeg herved aflægger DHrr. Bestyrere, Pro-

tV'.-..^oivn)o Al. Agassiz, F. Smitt, L. Esmark og Intendant

A. \V. Malm. min erkjendtligste Tak — kunnet forøge mit Un-

dersøgelsesmateriale betydeligt; men har jeg end herved gjort Be-

kjendtskab med Arter, der ellers vilde være forblevet mig ube-

kjendte, og er jeg end heiTed kommet til Klarhed om mange

Punkter, der tidligere stode usikre for mig, saa er der dog ved

Siden deraf opstaaet lige saa mange nye Tvivlsspørgsmaal , og jeg

•T derfor fremdeles lige saa langt fra at kunne sige med Bestemthed

:

'j: saa mange Arter kjender jeg, og disse ere deres Skjelue-

: !

"
, som forhen. Under disse Omstændigheder har jeg trot

aisle lægge det større kritisk deskriptive Arbejde, som fore-

11 li gel for saa vidt færdigt, som det for Tiden kunde gjøres, til Side,



Ldtoj^ (kl blot Ml indeholde

Oversigt ov ei de Kai aktuel m d liMs Hj^lp man fomenthg kan

opstille 0,1 naturlig (xiuppeung df Ai-teino smit nogle faa Be-

mærkmni^ei om Udbiodiimg SvrLon>m, s N J,g Ml dei Ned foi-

hdabenthg 1 dtt mindste kunne opiiaa at andie, dei \ille bcskæt-

tige sig med demio Slægt kiimi . buntte nogle af mm. 1 ifanngu

og ta^t Hc nsMi til d. Indtil ox<^isete Kaiakterei 1uoipn da MÅ
Alternes (ti uppcnng isæi komm.M <in Hei maa jt

f^
(min .1 lidt li.

min Tak ti [ DHn I), (.„nthe 1 og Statsraad Di B](ok Cl .om

li'd.lt M, 1 lienM<nde til and< ii Bi^btfinn. stiaales Beskafb

111 \ , lnoi\(d |ot, (1 bleven i Stind til indiuktt at verihdi.

stcmmtKui at Iku Vrtei Med J[.ns\n til de mulige Ui

til at \i.st Vitu eie saa langt hvppigcu i Samiingtint end <i

skal jc«, hoi kun ])ege lien paa, at da Arterne i de fleste Til

ligne liinandeii oveimaade megtt, ei det natuiligt at de Søfai

dei have Lejlighed til at opbevare de Flvvehske. dei af o

flvve omboid til dem især om Natten ikke blne opmæik^.

paa deies f oiskjcllightdei men anse dem foi ilmmdeli^. n.

bekjendtt Ting hvoimul de bveikui mIK liesvæii m. ^ 1\

Saralmgtine i Hjemmtt 1 llalvd.hn it liliiPkkm \il I lu.

tungen lullei ikkt v,ere iingtisr men som Sa^ui nu stui

Jf'g dog ønske, at cnhvei Fhvehsk dti ikk< lin k. it i

^01 til siddende Bughimei og samtidm ni nul i ^!|i-,ti li

blive hjemført og undeikastet kviidig 1 nd. i-^o,. N. thi ! i

'"»fte tepræ^cnteie en lidet kjaidt Art «^ i il I ild imi

Fangestedi, Længde og Brede ei optegutt aLnt .t \idiitNb\i

Artens Idbredmng Denne ei muligvis i nim.,. liltakU ii

indskrænket og deived kan man maiske f..iklnt u inni_<

tndnu kun tn tiufne faa Gaiu'-t isn ihp 1 i ^ 1 m u itinusl

Wdu udenfoi de mest befaiiu ^o\
i

iti u i m_ lilt.M



392

begge de to store Verdenshave, hvorpaa jeg i det følgende vil

have at anføre adskillige nye Exempler.

Jeg anfører i følgende Oversigt ingen nye Arter, ej heller- de

Arter, jeg ikke selv har undersøgt. Endog Beskrivelsenie af de

Arter, med Hensyn til hvis Nyhed og Selvstændighed jeg i Grunden

ikke nærer Tvivl, anser jeg det for rigtigst at holde tilbage for

Øjeblikket. Derimod er det mig kjært at kunne ledsage denne

lille Afhandling med Afbildninger af to Arter, der vel have været

længe optagne i Literaturen, men som dog i høj Grad trænge til

nærmere Belysning.

A. Pinnæ ventrales anticæ, o: ante partern mediam corporis

(pinna caudali exclusa) insertæ, breves anum haud attingunt.

Pinnæ pectorales elongatæ caudalem fere attingunt.

*) Barbati: filamento mandibulari singulo: E. georgianus Ya\.

**) Barba nu 11a: E. evolans L. et E. obtusirostris Gthr.

B. Pinnæ ventrales posticæ o: post partern mediam corporis

(p. caudali exclusa) insertæ.

a. ventrales elongatæ caudalem attingunt.

Barbati, filamento mandibulari singulo: E. spilu-

nis Gthr.

b. Ventrales brev es anum haud attingunt.

Barbati(?), filamentis mandibularibus duobus brevibus,

sæpe rudimentariis vel evanescentibus : E. micro-

pterus Val.

^. Pinnæ pectorales mediocres partern mediam p. dorsalis

apicibus attingunt.

Ventrales quoque mediocres originem p. analis apicibus

tangunt: E. fParexocoetusJ hillianus Gosse.

C£. Pinnæ pectorales elongatæ apicem pinnæ dorsalis vel

basin p. caudalis attingunt.



(Species tjpicæ generis

Radius sec

paullo longio

subæquat).

aa. Pinna an al i s brevis longe post dorsalem in-

cipiens.

*) Filamentum mandibulare singulum. (Pinnæ

pectorales fere unicolores) : E. comatus

Mitch.

torales vittatæ) : E. furcatus

arba (filamenta mandibularia) i

**) Pectorales vitta distincta obliqua trans-

versa albida: E. spilopus Val., E. voli-

***) Pectorales unicolores (nigro - fuscæ) vel

vestigio tanturamodo vittæ transversæ or-

natæ: E. hahiensis Eanz.

bb. Pinna analis longa sub origine pinnæ dor-

salis incipiens.

Barba niilla.

*) Pectorales vittatæ: E. speculiger Val.

**) Pectorales unicolores.

y9. Radius pectoralis primus brevior dimidiam

partern tertii minime æquat.

Barba nuUa; pinna analis longa.

X, Pectorales et ventrales unicolores. nigrescentes,

albomarginatæ : E. Ronddetn Val.



Pectorales et v(Mitralcs ^

An junior pra>ccdontisy».

qnartus omnium longis:

E. hraclu/cephalus Gthr. Pectorales imicolores

:

nii^iæ vol albomarginatæ : radius i)riraus' poctoralis

i l)innæ totitis, seoundu.s haud duæ partes lortii.

mgrescentcs , marsriii

i

(Species indescriptæ plures).

Med Hensyn til de enkelte Arter og Grupper kan endnu føl-

gende være at bemærke i denne korte Kedegjørelse for mine Ke-

sultater

:

(A* ). 1. E. georgianus Val. har af Dr. G iinth e r faaet en urigtig

Plads i Afdelingen med korte Brystfinner (cfr. Valenciennes:

..les pectorales touchent presque å la caudale"); den faar sin Plads

ved Siden af E. evolans og E. obtusirostris, men afviger fra disse

ved Besiddelsen af en Skjægtraad; et Spørgsmaal er det dog, om

Exemplarer, der tilfældigvis miste denne, ville kunne adskilles fra

de nævnte Arter. Den er hidtil kun kjendt i unge Exemplarer og

er forholdsvis sjælden; det største i vort Museum er kun 2"'/4

Tomme laiii-t iHalefiiinen fraregnet); et er taget paa „Gaiatheas"

r!''j>f midtvejs mtlhnu Sandwich-Øerne og Japan, et andet paa 31"

S. Br. (,.g 47' U. L. tia Greenwich (ved Kaptajn A. F. Andrea),

begge altsaa i det indo-pacifiske Ocean ligesom Dussumiers In-
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Længde have ensfarvet mørke Brystfinner hos E. evolans, men et

hvidt Tværbaand (der hos de mindre har en forholdsvis større Ud-

strækning end hos de større Unger) hos E. ohtusirostris , hvilken

Form som ung tillige synes at have de parrede Finner forholdsvis

noget længere end hos lige store Exemplarer af E. evolans samt

en tydelig sort Plet paa Gat- og Rygfinnen eller tillige paa Bug-

finnerne. Imidlertid vil det være ønskeligt at se denne Forskjel

yderligere stadfæstet ved Undersøgelse af flere Exemplarer af begge

Arter.

(B, %i, a). 8. E. spilurus Gthr. Et lille Exemplar, knap 1 Tomme

langt, med korte, lyse Brystfinner, der langt fra naa til og knap

ere saa lange som de sorte Bugfinner med hvid Yderrand, der ere

fæstede nærmere ved Halefinnen end ved Brystf , med mørk Under-

krop og kort, sort Skjægtraad, fanget ved Guimara i det indiske

Hav, er den eneste Repræsentant for den lille mærkelige Gruppe

af Flyvefiske med forholdsvis korte Brystfinner og lange,

bagtil fæstede Bugfinner samt Skjægtraad {E. orbignianus,

p'mnatiharhatus) , som er faldet mig i Hænderne. (Et samtidigt

fanget Exemplar, Vs Tomme langt, med samme sorte Underkrop

og lignende Proportioner af de parrede Finner, men med sorte

Brystfinner, Bugfinnenie siddende nænnere ved dem end ved Hale-

finnen og uden Skjægtraad, tør jeg ikke endnu føre herhen.)

Skjønt Ungerne af de Flyvefiske, der som voxne have lange Bryst-

finner (og lange, bagtil fæstede Bugfinner), som spæde Unger ere

forholdsvis kortvingede, synes man dog her virkelig at have at

gjøre med en højst ejendommelig lille Gruppe af Arter, der (om

den end hidtil kun er kjendt i ungdommelige Skikkelser, som

kunne fanges i Slæbenettet, medens de udvoxne, der maaske kun

iil)etydeligt hæve sig over Vandskorpen, let unddrage sig Fangsteiu

ikke vil være udsat for atter at blive inddraget som blotte Unt;-

domsformer af andre Grupper.

(B, SI, b). 4. E. micropterus Val. Af 3 Exemplarer fra Atlanter-

havet (11° N. Br. 26° V. L., 31*' N. Br. 76° V. L.) er det største

kun 5 Tommer langt; hos et ^erde fra det indiske Hav (Saway) sidde



Bugfinnerae lidt længere tilbage, som GQnther beskriver det;

men der er i denne Henseende saa liden Overensstemmelse mellem

Bleekers og Valenciennes's Afbildninger (begge efter Exem-

plarer fra det indisk-pacifiske Hav), at jeg ikke endnu vover at

adskille den atlantiske Form fra den indiske. E. brevipinnis Val.

(Nj-Irland) synes at høre til den samme meget ejendommelige

Gruppe indenfor Flyvefiskenes Slægt; derimod antager jeg, at

E. rostratus Gthr., E. metito C. V. og E. brachypterus Sol. (indopacifiskc)

a^Eacutus Val. (atlantisk) liøre til samme Underafdeling som den

følgende Ai-t, med hvilken det vilde være ønskeligt at se dem

underkastede en nisje Sammenligning. Flere af disse Former kunne

træde op med enkelt eller dobbelt Skjægtraad, men den hele Gruppe

hører til de endnu kun ufuldstændigt kjendte.

(B, 58). 5. E. hillianus Gosse. De største af de ikke ganske faa

atlantiske Exemplarer, som jeg har kunnet sammenligne, ere c. 4*/2

Tomme (foruden Halefinnen) ; for saa vidt de have Lokalitetsangivelse

ere de fra Havet omkring de vestindiske Øer, og fra Atlanterhavet

kjendes Arten overhovedet ikke udenfor dette Strøg. Jeg har imid-

lertid havt Lejlighed til at undersøge nogle (rigtignok mindre vel

bevarede) Exemplarer fra Honolulu (hjemførte med ,,Eugénies" Ex-

pedition), som jeg, bortset fra Størrelsen (lidt over 6 Tommer),

ikke kan skjelne fra E. hillianus; det viser sig endvidere, at

Klunzingers E. gryllus (Eøde Hav) er den samme Art — de

formentlige Forskjelligheder holde ikke Stik: i Straaletallet f. Ex.

(D: 12^13, A: 13) stemme Exemplarerne fra Honolulu vel nok

med de vestindiske: D: 12—13, A: 13—14 —, og med E. <jnjUu.s

sammenfalder ifølge Giinther (Zool. Rec. VIII) igjeu denne For-

fatters E. atrodorsalis (Cap York), hvad jeg efter Beskrivelsen af

denne rigtignok ikke vilde anset for muligt. Ved de omtalte Ex-

emplarer fra Honolulu blev jeg først opmærksom paa, at Tungen,

Vomer, Palatina og Pterygoidea bære Kartetænder, hvilket atter

iedte til den Opdagelse, at det samme *t Tilfældet med den vest-

Slægt Parexocoetus. (Hos andre Flyvefiske tindes der allerhøjst
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Kays.*) For øviigt ville de smaa Uoverensstemmelser mellem de

forskjellige Forfatteres Fremstillinger kunne betragtes som indivi-

duelle eller Aldersforskjelligheder , og det er derfor unødvendigt at

dvæle ved dem her. I sin udvoxne Skikkelse har denne interes-

sante Form ikke været fremstillet før, og jeg har derfor benyttet

denne Lejlighed til at meddele en Afbildning af den.

7. K furcatus Miich. Der foreligger et udvoxet (7^2 Tomme

langt) Exemplar fra Atlanterhavet og flere yngre fra Middelhavet

og fra forskjellige Strøg af Atlanterhavet og det indiske Hav.

Cypsilurus procne Fil. & Ver. er (ifølge et Original-Exemplar) den

samme Art som yngre; derimod antager jeg, at E. Dussumieri

Val., med ensfarvede Brystfinner (6 Tommer lang, indiske Hav)

er en egen, maaske med E. hinmdo Steind. identisk Art, der hidtil

kun er kjendt fra det indiske Hav. Det er dog, efter Analogien

med andre Arter, meget sandsynligt, at ogsaa E. Dussumieri som

yngre (2V9 Tomme og derunder) har sort- og hvidbæltede Bryst-

og Bugfinner, og at disse to Arter da ikke eller kun med Vanske-

lighed lade sig adskille, saa at de ovenfor omtalte unge „ E. furca-

tus'' fra det indiske Hav i Virkeligheden maaske snarest tilhøre

E. Dussumieri. Afbildningerne (Tab.X, Fig. 2) oplyse Skjægtraa-

denes Udseende hos ældre og yngre Exemplarer; de ere temmelig

variable baade i Foim og Størrelse, i det mindste hos de yngre.

E. NutalUi Les. anser ogsaa jeg for en ung E. furcatus, hvis

Skjægtraades Form enten er bleven mindre godt gjengivet eller

muligvis har været af en noget afvigende Beskaffenhed. Den nær-

mere Omtale af de dels individuelle, dels af Alderen afhængige Af-

vigelser hos de yngre Livstrin af denne Typus maa jeg dog op-

sætte til en anden Lejlighed; da det kløftede Hagebaand gjør det

muligt at forfølge denne Typus ned til Individer af en halv Tommes

Længde, har man her forholdsvis god Lejlighed til at studere en

og sanmie Typus (om end just ikke en og samme „Art") i en hel
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Række af Aldersformer , med Vished for, at uvedkommende Arter

ikke forstyrre Billedet.

8. E. callopterus Gthr. Jeg har havt Lejlighed til at se 2

Exemplarer (8 Tommer eller nær derved, det ene fra Panama) af

denne Repræsentant for en ved Bryst- (og Bug-) finnernes Tegning

udmærket Gruppe. Det forekommer mig dog at fortjene ny Un-

dersøgelse, om E. spilopterus og poecilopteims ere forskjellige som

Arter; men uden et større Materiale er en Drøftelse af dette Spørgs-

maal unyttig, og jeg skal derfor ikke forsøge en saadan her.

9. E. spilopus Val. Af denne vidt udbredte Art har der

foreligget mig flere Exemplarer, af henved 6 til over 9 Tommers

Længde; for saa vidt deres Fangesteder ere bekjendte, ere de fra

det indiske Hav. Jeg har herved havt Lejlighed til at gjøre den

Erfaring, at hos de yngre ere Bugfinnerne længere, Eygfinnen

højere, den sorte Plet paa denne og paa Bugfinneme større end hos

de ældre, og at det hvide Bælte over Brystfinnerne har en støn-e

Udstrækning i Højden hos de yngre; her naar det helt op til

Finnens øvre Rand, hos de ældre standser det ved den iQerde

Straale fra oven. Flere Exemplarer maa dog sammenlignes, inden

man kan være vis paa, om ikke nogle af disse Forskjelligheder

tillige ere individueUe. Jeg foretrækker Valeneiennes's Be-

nævnelse, da der ikke synes mig at være Vished for, at E. nigri-

cans Benn. — hvor Bugfinnemes mørke Plet skulde have sin

Plads ved deres Grrund, ikke henimod deres frie Ende — er

samme Art. — Det er muligt, at E. hkolor Val., hvor der af

Bugfinnemes sorte Plet kun er „nogle graalige Pletter" tilbage,

er den endnu ældre E. spilopus. En Form (fra Atlanterhavet), som

kun afviger fra den typiske E. spilopus ved, at Bugfinneme ere

graalige, uden sorte Pletter, eller (det yngste Exemplar) kun have

en Smule sort paa selve de yderste Spidser af Straalerne, betragter

jeg foreløbig som en Varietet af E. spilopus.

10. E. volitam L. En Art, hvoraf der har foreligget mig

Exemplarer (8V2—12 Tommer) baade fra Atlanterhavet (f. Ex. den

mexikanske Havbugt, Si Barthélemy) og fra Middelhavet, mangler



baade Rygfinnens og Bugfinnernes sorte Plet, men har ikke alene

et lyst Baand tværs over Vingerne ligesom E. spilopus, men ogsaa

(altid?) en lys Bagrand paa disse, der ikke findes hos den nævnte

Art; er det maaske Mitchills og De Kays E. noveboracensis?

Det er i alt Fald ikke den Art, Valenciennes ansaa derfor; thi

denne havde flere Straaler i Gatfinnen end i Rygfinnen, medens

det omvendte skulde være Tilfældet med den ægte E. novebora-

censis, som altsaa hører til en anden Underafdeling. Da jeg to

Gange har faaet denne Form sendt fra Korrespondenter i Neapel

og Nizza, den ene Gang endog i flere Exemplarer, anser jeg det

for givet, at det er den ægte E. volitans, uagtet Brystfinnernes

lyse Farvebaand hidtil ikke har været omtalt af Beskriveme. Er

det end mindre skarpt udpræget og mindre i Udstrækning end hos

andre Arter, vil dets Tilværelse dog aldeles ikke kunne nægtes.

For Giinther var Arten ubekjendt — maaske netop paa Grund

af den berørte Omstændighed.

11. E. bahiensis Ranz. Et 9 Tommer langt Exemplar fra

det indiske Hav er det eneste, der har kunnet give mig Oplysning

om denne Arts Karakterer ; jeg skal ikke her nærmere gaa ind paa

disse, men kun gjøre opmærksom paa, at der tæt ved den nedre

Rand af Brystfinnernes bredeste Del findes en hvid Plet, ligesom

ilet sidste Spor af et forsvindende lyst Tværbaand; maaske for-

svinder den helt hos endnu større, aldeles udvoxne Exemplarer? —
Kt Par uærstaaeiide (nyo?) Former ere kun repræsenterede hver i

ét Kxemplar i dp Samliiiirer, hvortil jeg har havt Adgang: den ene

(fra Zanzibar, .n.r 18 Tommer lang) af\iger fra E. bahiensis ved

at mangle dtni sorte Plet paa Rygfinnen, og ved at denne begynder

langt bagved Midten af Bugfinnerne (hos E. bahiensis langt foran

dette Punkt): den anden (lO'/a Tomme) sa\Tier baade den sorte

Plet paa Rygfinnen og den hvide paa Brystfinnen, men spiles

Finnt-n u<l. kommer dog en. om end utydelig, lysere Tværstribe

frem. især ned'nfdr den femte Stniale. Brvsttinnenies Bagrand er
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dem staa uden Navn. — Det samme gjælder om den af Hr. E.

Collett beskrevne „E. volitans L.'\ der havde forvildet sig op til

Christianiafjorden (lOVa Tom. langt). Den første Brystfinnestraale

er desvæn-e beskadiget paa den ene Side, paa den anden er den

lidt kortere end hele Brystfinnens halve Længde; var dette For-

hold konstant — hvad jeg ikke har nogen Mening om, — vilde

der maasko være Grund til at anvise denne Form en anden Plads

i Arternes Række, ved Siden af E. Ronddetii. Efter at jeg nu,

ved Sendinger fra Middelhavet, som ovenfor berørt, mener at have

lært den ægte E. volitans at kjende, antager jeg den norske Form

for at tilhøre en derfra forskjellig, ellers uhekjendt Art.

En Art fra Honolulu (hjemført ved „Eugénies" Expedition,

8 Tom. lang) er nær beslægtet med E. commersonianus , negledus,

simis, brachysoma, oUgolepis og opist/iopus , men afviger, ifølge

Beskrivelserne, ft-a dem alle; navnlig er Øjet forholdsvis mindre,

netop en Tredjedel af Hovedets Længde og lig Pandens Brede.

Bet maa være nok her at antyde Tilværelsen af en slig Form.

— Jeg er ligeledes meget tilbøjelig til at se en ny Art i en

ved sin gjennemgaaende sorte Farve, sine kulsorte, hvidrandede

Bryst- og Bugfinner, sorte Halefinne og sorte Rygfinneplet udmærket

Art (SV.-! Tom.) fra den østligste Del af det stille Hav (Acapulco

f- Ex.). Muligvis er E. nigripinnis Val., Blkr. den yngre Form af

denne Art; deu, som Dr. Gunther har beskrevet under dette

Navn, er i al Fald en anden, men tillige en anden end Bleekers.

12. K speculiger Val. hører til de vidt udbredte Arter; jeg

har undersøgt i alt en Snes Exemplarer (6V2~9 Tommer) baade

fra det indiske og det stille Hav (fra det arabiske Hav til Hono-

lulu) og fra forskjellige Strøg af Atlanterhavet, magiske ogsaa et

fra Middelhavet, hvis Stedangivelsen er rigtig. Kn E. affinis har

det ikke været mig muligt, med Dr. Giinther, at holde ude fra

den ægte E. speculiger; de smaa individuelle Variationer i Snudens

Længde, Øjets Størrelse og Bugfinnenies Plads kombinere sig efter

min Erfaring ikke paa en saadan Maade, at der kan konstrueres



en Arts- eller Kaceforskjellighed deraf. — Derimod har Justitsraad

Riise ved Barbados faaet en Flyvefisk (8 Tom.), der vel staar

E. speculiger nær, men har ensfarvede Brystfinner, uden tydeligt

„Spejl" eller lys Rand; jeg formoder, at det er E. Roberti M. Tr.,

men kan ikke afgjøre det, da Originalbeskrivelsen af denne Art

ikke er mig tilgængelig.

13. E. Rondeletii Val.? (et 5»/9 Tomme langt Exemplar fra

Atlanterhavet) udmærker sig fra alle de hidtil omtalte Arter af den

samme store Gruppe ved, at Brystfinnernes første (øverste)

Straale er forholdsvis kort, kun halv saa lang som anden eller

knap det. Bryst- og Bugfinneme ere ensfarvet sortladne med hvide

Eande. — Jeg er meget tilbøjelig til at tro, at „E. exiliens''^

hvoraf der har foreligget mig flere Exemplarer (22/3—IV2 Tomme

lange) fra Atlanterhavet, kun er den yngre Form af E. Rondeletii,

uagtet Brystfinnerne have 3 lysere og 4 mørkere Bælter, og

Bugfinneme ligeledes ere mere eller mindre brogede hos den saa

kaldte E. exiliens; disse Farvebælter ere tydeligst hos de yngste,

blive hos de ældre mindre klare og vel adskilte og flyde formo-

dentlig helt sammen hos de større (E. Rondeletii). — Jeg maa dog

endnu bemærke, at der fra Nizza for nylig er tilsendt Museet en

Flyvefisk under Navnet „£. Rondeletii'-'- , der vistnok meget ligner

den her foreliggende Form fra Atlanterhavet, men hører til en

ganske anden Afdeling af Slægten, idet den har anden Brystfinue-

straale udelt. (Jfr. nedenfor under E.brachycephalus). DaValeu-

ciennes's Afbildning fremstiller de 4 (!) første Straaler i Ryg-

finnen som udelte'), kan den ikke afgjøre, om den ene eller den

anden af disse Former er den ægte K Rondeletii. Det er derfor

ikke umuligt, at jeg har anvendt Navnet urigtigt, men jeg skal

dog endnu bemærke, at jeg af den Meddelelse, som jeg skylder Dr.

Bleeker, kan se, at han har opfattet E. Rondeletii paa samme

I De andre Afbildninger af I

dette Punkt aabeubart ikke

undgaaet Opmærksomheden.



(B, ®, b). 14. E. hrachycephalus Gthr. fører os over i den anden,

som det synes, mindre artrige Underafdeling, hvor anden Bryst-

finnestraale er udelt ligesom første. Af de tre Exemplarer,

som jeg henfører til den nævnte Art, ere de to (knap 6 Tommer)

fra Middelhavet, det tredje (knap 7 Tommer) fra Atlanterhavet (31°

N. Br., 76° V. L.). Første Brystfinnestraale er */.^ af hele Finnen

eller knap det, men langt fra Halvdelen af tredje Straale; anden

er halv saa lang som hele Finnen eller lidt mere, men ikke 2/,, af

tredje; Bugfinneme ere sorte med eller uden hvide Eande, Bryst-

finnerne næsten ensfarvede o. s. v. — En nærstaaende Form (7 Tom.)

har ogsaa Bugfinneme sorte og hvidlige, men har tillige et, om

end kun smalt og lidet udviklet, saa dog tydeligt lyst Tværbaand

over Brystfinnerne mellem 7de og 13de Straale; maaske forsvinder

det senere? Første Brystfinnestraale er her c. ^h af den hele

Finnes Længde, men langt fra Halvdelen af tredje Straales; anden

er mere end halv saa lang som hele Finnen, men ikke % af tredje

Straale o. s. v. — En tredje Form (91/4 Tom.), fra det stille Hav i

Nærheden af Borabora : Første Brystfinnestraale ligeledes kun omtr.

% af hele Finnens Længde og anden omtr. '/a af tredje, men Fin-

nerne ere uden udpræget Aftegning; andre Exemplarer fra Acapulco,

Java og Atlanterhavet frembyde smaa Oscillationer i Enkelthederne,

naar man nøje udmaaler dem og analyserer de Maalforhold, der sæd-

vanlig benyttes i Diagnostiken; men endnu har jeg raaattet lade

det være uafgjort, hvor mange Arter man tør antage af disse om

E. hrachycephalus sig grupperende Former; "Materialet er endnu

for lidet, selv med Benyttelse af flere Museers forenede Materialer,

til at løse Spørgsmaalet; det er i det mindste endnu ikke lykkedes

mig her at komme ud over det Standpunkt, hvor næsten hvert In-

divid fra et nyt Sted synes at repræsentere sin Art (hvis man

overhovedet vil adskille flere), eller at finde Loven for de optræ-

dende Smaaforskjelligheder.

15. E. lamellifer Kn. St. Det Forhold, hvorefter de Wienske

Ichthyologer i sin Tid benævnede deres Art, er fælles for alle

Flyvefiske, men træder forholdsvis stærkest frem jo yngre de ere,



og kan sikkert ikke benyttes til Årtenies Diagnostik. Der har

foreligget mig adskillige Exemplarer fra meget forskjellige Dele af

Atlanterhavet og det indopacifiske Ocean, fra 2*/3 til lidt over é^'a

Tomme, alle altsaa endnu unge. Som udvoxen er Arten overhovedet

endnu ikke kjendt, men den sjTies dog at være en af de lettest

kjendelige. De to første Brystfinnestraaler ere nemlig paa

det nærmeste lige lange, den anden endog undertiden kortere

end første, ^/s af hele Finnens Længde eller lidt derover, men ikke

Halvdelen; tredje er i Almindelighed ikke dobbelt saa lang som

første o. s. v. Yngre Exemplarer have sort- og hvidbaandede Bug-

og Brystfinner omtrent som E. exiliens, men allerede hos de større

af de foreliggende ere Bugfinnerne mere udpræget sorte eller sort-

ladne med hvide Rande, og Brystfinnerne saa godt som aldeles

ensfarvet mørke. E. fasciatus Les. er aabenbart ogsaa, efter de

øverste Brystfinnestraaler at dømme, Ungen af en meget lignende

Form; men er det saa, at Gatfinnen er betydelig kortere og fat-

tigere paa Straaler end Eygfinnen, maa det alligevel være en

anden, om end analog, Art, der ikke senere er kommen for Dagen

igjen. Derimod synes det, atGiinthers E.mgripinnis — der baade

i Henseende til det her fremdragne Hovedforhold i Brystfinnernes

Bygning og i Henseende til Gatfinnens Forhold til Rygfinnen tilhører

en ganske anden Gruppe end den Art, Bleeker har beskrevet

under samme Navn^) — er identisk med Kners og Steindacli-

ners E. lamelUfer. ~ Endelig er jeg i Tvivl, om den for nylig

af Hr. Brown Goode beskrevne E. exilkns (Catalogue of the

Fishes of the Bermudas, Bull. U. St. Nat. Mus. VI, p. 64, 1876)

er t't ungt Exemplar af den her omhandlede Art; den nærmere

kritiske Drøftelse heraf vil kunne finde sin Plads i den paatænkt

e

udførligere Redegjørelse for mine Undersøgelser over Exocoeternt\

16. En fonneutlig ny Art af samme Gnippe (d. v. s. ligeledes

med læiv^er*^ Oatfinn.-, men med brogede parrede Finner, første
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Brystfinnestraale */3 af hele Finnens Længde, anden meget niere

end dobbelt saa lang som første) foreligger mig kun i ét sikkert Ex-

emplar, 2^/3 Tom. langt, fra Atlanterhavet (3° N. Br., 23° V. L.);

thi to endnu yngre (fra Sjd for Azorerne og fra det indiske Hav),

som jeg foreløbig havde ført herhen, ere maaske unge E. exiliens,

hos hvilke anden Brystfinnestraale endnu ikke har kløvet sig i

Spidsen. Men selv hint større Exemplar er vistnok ingenlunde

seende , Tegning af Finnerne o. s. v. som E. Rondeletil , og da vil

den simple eller kløvede anden Brystfinnestraale være Hovedkjendo-

mærket mellem disse to ellers analoge Arter.

17. Alle de hidtil omtalte Arter med udelt anden Brystfinne-

straale have en forholdsvis lang Gatfinne, d. v. s. denne er lige saa

lang som eller kun lidet kortere end Rygfinnen; men der gives

ogsaa af denne Afdeling (ligesom af dem med kløvet anden Bryst-

finnestraale) Arter med forholdsvis kort Gatfinne, d. v. s. hvor

denne er meget kortere end Rygfinnen og begynder langt bagved

denne. Museet besidder tre saadanne Arter, saa vidt jeg skjønner

alle nye: en har sort og hvidbrogede Brystfinner og sorte, hvid-

randede Bugfinner, og dette er her maaske dog mere end et Tegn

paa dens Ungdom; det største Exemplar er 5 Tommer langt, hvad

vel næppe er Grænsen for dens Væxt. Første Brystfinnestraale

er 1/3 eller ^/s af hele Finnen, anden Halvdelen eller lidt derover;

Exemplareme ere dels fi-a Atlanterhavet, dels fra det indiske Hav.

— En anden forekommer ved vore vestindiske Øer (men ogsaa

ved Zanzibar, synes det); den bliver 6V2—7^/2 Tomme lang, har

ligeledes sorte Bugfinner med hvide Kande, men næsten ensfarvede

Brystfinner uden tydeligt Baand; første Brystfinnestraale ikke Halv-

'Ifleu. anden ikke -/s af den hele Finne. — En tredje fra Cen-

tral-Amerikas Vestkyst forholder sig paa samme Maade i Henseende

til de parrede Finner; men første Brystfinnestraale er her mere

end Halvdelen, anden over ^/a af den hele Finnes Længde o. s. v.



Det kunde synes af tvivlsom Nytte at meddele saa kortfattede

Antydninger om nye Arter, der hverken benævnes eller diagnosti-

ceres; men jeg har dog trot, at det kunde være nyttigt paa denne

Maade at henlede Opmærksomheden paa Karakterer, der hidtil ere

blevne oversete, men som der dog tilkommer en vis Betydning i

Systematiken og Diagnostiken. Vel kan man ikke vente, at Bryst-

finnestraalernes indbyrdes Længdeforhold vil mere end andre Pro-

poitioner med mathematisk Nøjagtighed vise sig ens hos alle Ex-

emplarer af samme Art; men Variationen vil dog holde sig inden-

for visse Grænser, og disse bør saa vidt muligt oplyses for hver

enkelt Art, skal denne anses for fuldstændig karakteriseret; end

mindre bør der fremtidig savnes Oplysning om Beskaffenheden af

anden Brystfinnestraale, der synes at kløve de typisk-normale Flyve-

fiske i to skarpt begrænsede Grupper af langt støiTe Værdi end

dem, man kan faa ved at benytte Brystfinnernes Tegning — Mod-

sætningen mellem ensfan-ede og hvidbæltede Vinger — som Indde-

lingsgrund. Her maa Opmærksomheden dog fortrinsvis rettes mod at

prøve, om den her fremhævede Karakter er saa konstant som

den har stillet sig for mig, efter min just ikke saa ganske snævert

begrænsede Erfaring, eller om det vil vise sig, at samme Art kan

optræde baade med anden Brystfinnestraale kløvet og ukløvet, f. Ex.

kløvet i den ene Brystfinne og ukløvet i den anden. Selv har jeg

ikke mødt noget saadant Tilfælde, og det er mig ikke sandsynligt,

at det skulde kunne indtræde, da bemeldte Brystfinnestraales Be-

skaffenhed jo, som det ovenfor er vist, altid er knyttet til et

vist Længdeforhold mellem 3dje og 4de Straale. I denne Kombi-

nation vil man maaske ogsaa have et Middel til at afgjøre, i givet

Tilfælde, om en slig Uregelmæssighed er mere end en tilfældig

individuel Abnormitet.



Lidt Antikritik.

(Forelagt i Mødet den Iste Dcbr. 1876.)

1 en for nylig udgivet Disputats betitlet: „Tanddannelse og Tand-

udvikling hos Hvirveldyrene, Iagttagelser og Bemærkninger", har

Hr. P. Tauber grebet Lejligheden til at paaanke Fejltagelser og

Misforstaaelser, som han tror at have opdaget i mit Arbejde om de

af afdøde Professor H. Krøyer paa Bellona-Eejsen fundne Lestodon-

Levninger.*)

Under Hr. Taubers Forsvar for sin Disputats havde jeg

som Opponent Lejlighed til at imødegaa disse hans Bebrejdelser,

og hvis det var tilstrækkeligt at have oplyst de talrige Til-

hørere, kunde jeg vel lade det bero ved, hvad jeg den Gang sagde.

Men ikke at tale om, at mundtlige Yttringer glemmes, trykte der-

imod blive staaende, saa vil Disputatsen jo komme ogsaa andre

Kredse i Hænde end den, i hvis Paahør Forsvars-Akten fandt Sted.

Der er derfor ogsaa Grund til at give Flere end Tilhørerne en

Haandsrækning til Bedømmelse af de omtalte Beskyldningers Be-

skaffenhed.

For et Par Aar siden paaviste den engelske Histolog C. S.

Tomes Emajlorganer og Emajlspire til Mælketænderne og deres

Afløsere hos Fostre af et Bæltedyr {,,Tatusia peba"-), men kunde ikke

finde mindste Spor til selve Emajlen, skjøndt han undersøgte en

•) Kgl. D. Vid. Selsk. Skr. 5te E. nat. og math. Åfd. XI, 1. Kbhvn., 1875.



Mængde Tænder, som han tog ud af Tandsækkene før Frembrudet.

Denne Opdagelse har bragt Hr.Tauber (om med Grund lader jeg

foreløbigt staa hen) paa den Formodning, at der maaske kunde

findes Emajl paa Kæmpedovendyrenes Tænder, og han yttrer sig i

den Anledning paa følgende Maade:

„Berettigelsen af de gamle og nyere Angivelser om Forekomst

af Email hos megatheroide Dyr^) synes herved" (o: ved Tomes'

Opdagelse) „at vinde i Kraft, og der kunde vistnok være god Grund

til at underkaste de omtalte Angivelser en fornyet Prøvelse. Det

er ubegribeligt, hvorledes Prof. Eeinhardf^) har kunnet confundere

do nævnte Iagttagelser og har kunnet oversee, at saavel Clift som

(rorvais paa de nævnte Steder udtrykkelig, skjøndt paa forskjellig

Maade. angive, at der findes Email hos de nævnte Former, og det

bliver derhos paafaldende, at Prof. Eeinhardt viser større Iver i at

lægge Skylden for den fonnentlige fmen ikke ved videnskabelig

I'udersøgelse godtgjorte) Feil paa sin afdøde Landsmands og Col-

legas Skuldre, skjøndt denne skrev i 1840—41, end paa Gervais,

der skrev nøjagtig det Samme i 1855 og 1873".*)

I den første af de to tilføjede Noter (5) angiver han dernæst

disse „gamle og nyere" Angivelser at være følgende: Clift (Tr.

Geol. Soc. Sec. Ser. Vol. III, p. 441)^), Krøyer (Nat. Tidskr. 3 B.

S. 590) og Gervais (Castelnaus Eejse i Sydamerika Zool. T. 1

Lestodon^), og Mern. Soc. Géol. d. Fr. 2me Sér. T. IX, V, p. 29).

I Noten 6 endelig henviser han til S. 12—13 i min ovenfor ci-

terede ilfhandling i Vid. Selsk. SkTifter.

Jeg skal altsaa paa en ubegribelig Maade have confunderet

Iagttagelserne og overset, at baade Clift og Gervais angive Fore-

komst af Emajl hos Kæmpedovendw!

Man vil rimeligvis blive noget oven-asket ved at høre, at jeg

mod Hr. Taubers frijinstige Beskyldning kan stille den uigjen-

dri\. :_ , hverken i den Passus, til hvilken han



henviser, eller paa nogetsomhelst andet Sted i min Afhandling har

omtalt ellei blot fjeint hentydet til, h\ad Uervais hai s.igt om

Tændernes Bagning hos Lestodon-hlæ<^i(^n bkjøndt lei^ ikke mtd

et Ord næ\noi Oei\ais' lagttai-elsei, skal )eg dos,- luno uMitiiii-

(leiot dem' Det ei nu Hi Taubois Maade at slutte i-ii' Man

plejci nok olleis at kræve Paavibninir af ,iOi pus delut, m>iii Ho\i>

for, at Poibr}delsen or begaaet, han svnes at \endeKt^l(]i om nj.

hængei sm fonnenthge Mibdædei, seh om dei ikke lindt s spoi if

det Den Tilfældighed at en Anden mange Aai sentie moi ^iir

sk\ldig 1 samme Tejltagolse bom Kiøvoi, kan ikki ta^'t sk\l(hii

fra den Sidstes Skuldi c, saalænge dot maa indiøiume> at den Jti)!,

deisom han havde Md>t, h\ad han kunde os; l)mdo \idc

Krøver kunde ikke frikjendes deived at Geivai> IVjltagoKe

fiemdioges, og dei var deifoi hellei ingen Anledning til at giøie

dptte. Dei imod var der Uiund til at henvise til Cl ilts Afliand-

ling og Ketzius epokogiøiende Undersøgelsei . thi i Riø}eis

I bekjendtskab med di'^^o Aib(.|d(i lii^gei netop Grunden til hans

urigtige Angivelse II\ id <litt iiij ui vai det imidlertid ikk-

hans Angivdse af liiuil i M. „atht i it ts Tændoi, som det just kom

om at ii(ml)<r\( \ n donmod hans luldkonmu ri nutii^t Tvdning af

det V deist e L.l^ paa Alegathtnet^ Tæiuh i thi havd. Kiøyer

kjeudt dm i^ INI/ius liidnsømKo \il(b h,in ikk( kunne have
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meget tedre holdt sig til Sandheden, som han vil hlive nødt til ogsaa

for Gervais' Vedkommende at udslette det ene af de to Aarstal,

han anfører. Gervais har nemlig slet ikke berørt Tandbygningen

hos Lestodon „i 1855", eller med andre Ord: i det Castelnauske

Rejseværk. Det trænger ikke til nærmere Forklaring, at det i

mere end en Henseende gjør en Forskjel, om Gervais har udtalt

sig to Gange med henved en Snes Aars Mellemrum paa samme

(urigtige) Maade om Tandbygningen hos Lestodon, eller om der

kun forekommer en enkelt Yttring derom i hans Skrifter. Den

Unøjagtighed, som Hr. Tauber paa dette Sted gjør sig skyldig i,

er derfor ingenlunde ligegyldig, og det er betegnende, at han ikke en

Gang ved Angi-eb paa Andre sørger for Tilforladelighed i sine Paastande.

Vi ville nu se lidt nærmere paa selve de tre „gamle og nyere

Angivelser om Forekomst af Email hos megatheroide Dyr", til

hvilke Hr. Tauber henviser, og hvis Berettigelse skal have vundet

i Kraft. Kunne disse Angivelser virkelig slaas i Hartkorn og

kunne de med Eette siges at støtte hinanden? Ganske vist ikke

af nogen grundig og opmærksom Læser! Hr. Tauber har overset

eller ikke forstaaet den væsenlige Forskjel mellem disse Angivelser,

at de to af dem lade de omtalte Tænder være sammensatte af kun

to Substanser, den tredje derimod af tre. Er den ene af disse

Angivelser rigtig, ere de tvende andre urigtige og omvendt. Hvad

afdøde Prof. Krøyer fejlagtig har antaget for Emajl, erklærer

C lift rigtig for Cement, det Lag, som denne har antaget for Emajl

har Prof. Krøyer overset. C lift skrev førend Tandsubstansernes

mikroskopiske Bygning var bekjendt, man skjelnede til hans Tid

kun de forskjellige Substanser fra hinanden ved Hjælp af den For-

skjel, de frembød i Haardhed, Farve og ydre Udseende; fra dette

Standpunkt maa hans Beskrivelse af Megatheriets Tænder ses, og

man vil finde, at den for sin Tid er meget god; han gav sin

„Emajl" den rette Plads, ikke yderst, men mellem Dentinen og

Cementet, og hans Opfatning stemmer med ISTutidens med den For-

skjel, at den mikroskopiske Undersøgelse har vist, at den Substans,

som han paa Grund af dens Haardhed kalder Emajl, i Virkeligheden



er en Slags Dentin. Den Gang Professor Krøyer skrev, var den

mikroskopiske Bygning af Dovendyrenes og Kæmpedovendyrenes

Tænder allerede undersøgt, men (som vi vide) kjendte han ikke

disse Undersøgelser. Han staar saaledes i Et og Alt paa samme

Standpunkt, som Clift 9 Aar tidligere; men han har hverken for-

maaet at se saa skarpt eller tyde saa rigtigt som denne. Hr.

Tauber mener, at Professor Krøyers „Feil" ikke er videnskabe-

ligt godtgjort, men dette er en Fejltagelse; den er godtgjort ved

Owens Undersøgelser, man kan paa en Maade sige: disse Under-

søgelser havde godtgjort den, førend den blev begaaet. Cement

er — i alle Fald naar det er tilstede i nogenlunde Mængde, og hos

Kæmpedovendyrene er Cementlaget, selv hvor det er tyndest, ^'.«j

Linje tykt — ikke til at miskjende ved den mikroskopiske Analyse

af Pattedyrtanden; Owens Beskrivelser og Figurer vise tilstræk-

kelig tydeligt, at det er Cement, som danner det yderste

Lag paa Dovendyi-enes og Kæmpedovendyrenes Tænder, og denned

er Professor Krøyers Tydning af dette selv samme Lag som

Em ajl fuldstændig afvist og bortfalden. Hvad dette Punkt angaar

ere fornyede Undersøgelser aldeles unødvendige.

Det kan maaske være for dristigt aldeles at nægte Muligheden,

at der en Gang hos ganske spæde Unger af Kæmpedovendyr kan

blive eftervist en lille Emajlhætte paa Spidsen af de i denne Alder

kegleformige Tænder*), men man tør i alle Fald sige, at der aldrig

paa de udvoxede D}ts cylindriske og slidte Tænder vil eller kan

findes et EmajUag udenpaa Cementet; hvis et sligt Lag er

tilstede, maa det naturligvis ligge mellem dette og Dentinen:

det vil altsaa aldrig kunne falde sammen med det yderst

liggende Lag, som Prof. Krøyer paa de stærkt slidte Lestodon-

Tænder har taget for en „Emajlplade". Selv om man derfor i

Fremtiden skulde paavise Emajl paa dette eller nærstaaende Dyrs

Tænder, >ilde „Berettigelsen" af hans „Angivelse" slet ikke dened



e 1 Kraft"; hans Aii<,'i\oKe vilde tvæitimod vedblivo

Feil efter Pa.dvisning'on , ligesaa fuldt som den oi

[aad» som Krø\er. <it han saalodos ogsaa fe)ler paa samme

om denne, er s.uidt ug leg skal ikke foisøge at besmykke

rtforklare hans Sk\ld Men jeg kan ikke godt antage, at

na'Mielse h\ik'i paa en finere I ndoi søgelse , dei forohggei

1 en Skjødesløshed i Ldttvkkene Da(;er^als i 187S

/v^s^;r/o7t-Tænd(Mne som bestaaende dt Dentin, omgiven af

Kkal, havde dei jo i en Meuneskealdei heisket fuldstændig

om Bvgningen af Kæmpedovendvienes Tændci Hvis det

avde væiet hans Meimiir ved denne Lejlighed at sætte en

nuk tiliøjet et E'ai toiklainide Oid om blunden til at han

loptoi? en i,rammel, t(»rlængst upuiven Opfattelse Men

s vinde Eeiettigelse ved muhge Freiutidsopdagelsei

andet Sted i Disputats* n hvoi Hr Tauber tildelei mig

Ml it > igt 1 mit Arbeide om

! Imi
I ,\iovei hai taget den be-

' In.Li _ I M toi en tom Tandhule og

H'i 1 1 it talt ».11 land tuimanjie i den Kiæbegren at dette

i il m hivde fundet paa Bel lona- Rejsen Denne Krøyers

\ !-' trjentagerHr. Taubei uden med et Ord at nævne,

' i^iort Indsigelse mod d* n -^tiltiuifj« I hI- r han

.r Prof KrtJvei sohtoL.lu ^ii \U\ o_ i^ h.i"



ti \e istatt((i ^ai Yflø m i Anldishtdui n cUt blntmk lit

tt if,to kindtrtndti li is I dMkhn^ huitig- afsluttes sii at

ikke hluo slikkede til it fmi tit h\orhos jog- tillige htni(f,(

til at mm Opfatning 1 und finde nogen Støtte il t Kin

tander I u hold hos / tele Si egttn ^ vet li mul I il

eftei Hl Taubers Imsku Ise finde Sttd hos/ ti) il

\nlednmg kommei han m(d følge ule ^ttun ti''! m j li ts

I det forii^^e lilfælde uisti dtt tci n ti^t it iftr\kkf

Til Støtte f 1 denne Vnskuelse C min Optatnmg if H\

nsbens Tandformel) anføies det li'-ncndt 1 orhol i hf s Pioteks id

de ægte Mohres ogsai her trt mmdic ond d ioi ui tu ni Ti

m larts og SLd\ inliijt i alt t ild f)i tn 1) 1 till ti Ih t i
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dyr»), Platygnathus Krøyer, hos hvilket saavel Krøyer som Gervais^)

have fundet en mindre 5te Tand i Underkjæben."

I den første af de to Noter, til hvilke han henviser, hedder

det: „man sammenligne Eeinhardts nyeste Arbejde „Bidrag til Kund-

skab om Kjæmpedovendyret, Lestodon armatus," &c. &c. (Sidetal an-

føres ikke). I Noten 2 henvises til det Castelnauske .Rejseværk,

og der tilføjes, at Gervais betragter Forekomsten af den femte

Tand som „un cas tératologique" i) (o: han betragter den paa samme

Maade som jeg gjør).

Man vil se, at Hr. Tauber i den ovenfor aftrykte Passus

gaar ud over, hvad han har Eet til at sige. Professor Krøyer har

ikke set og heller ikke sagt at have set en femte Tand; han siger

kun, at han har set en femte Tandhule. Det skal naturligvis ind-

rømmes, at, saalænge der kun spørges om Tallet af Tænderne, kan

det i Almindelighed være ligegyldigt, om der siges „Tand"

istedetfor „Tandhule"; men naar der, saaledes som i dette Tilfælde,

er gjort opmærksom paa, at den saakaldte Tandhule ikke er,

hvad den er bleven udgiven for, er det selvfølgelig vildledende

og utilladeligt at gjøre det.

Men — vil man maaske sige — lad det ogsaa være mindre

rigtigt saaledes uden Commentar at sætte et quid pro quo, saa

gjør det dog vel, naar Mi kommer til Alt, ikke synderligt til Sagen

i dette Tilfælde; thi Hr. Tauber maa jo naturligvis i Forvejen

fuldstændigt have overbevist sig om, at den Aabning, som jeg har

taget for foramen mandihulare, alligevel er en Tandhule , eller at

der foruden denne Aabning er en virkelig Tandhule eUer i det

} Eejseværk er ikke det eneste S

3t Ord

læg. Hr. Tauber gjør her netop det Modsatte af hvad han gjorde,
"

Beskrivelsen af Lestod<m-Tæn-

(lemes Bygning: den Gang lod han ham begaa en Fejl to Gange,

som han kun én Gang havde gjort sig skyldig i: her lader ban ham

tnin sige én Gang, hvad han med god Feje har udtalt to Gange.



Mindste en Levning af en saadan tilstede, men som jeg har

Hertil maa imidlertid svares, at der naturligvis ikke er eller

kan være Skygge af Tvivl om, at den Aabning, jeg har betegnet

som /oramera mandibulare, ogsaa virkelig er det; fremdeles at dei-

ikke er nogetsomhelst Spor af nogen anden „Tandhule'^ for en femt.-

Tand end netop dette Hul; endeUg at Hr. Tauber har nedskrevet

den ovenfor aftrykte Passus uden at have gjort sig den Ulejliglieil

at undersøge Sagen. I Anledning af dette sidste Punkt turde det

være rigtigt at gjøre Læserne bekjendt med nogle til Sagens rett.'

Forstaaelse ikke uvigtige Omstændigheder. Hr. Tauber indsendte

sin Disputats, i Manuskript, men indbunden, til Fakultetet den 25de

Jan. d. A. Et Par Dage i Forvejen (jeg skulde tage meget fejl,

hvis det ikke var den 22de) kom han til mig i mit Arbejdsværelse

i Museet og anmodede om at faa at se en 3Ieffatke?'iu/n-Tanå og.

om muligt. Tænder af ganske smaa Unger af et eller andet mega-

therioid Dyr; om Lestodon-Kjæten sagde han ikke et Ord.

Det var saa heldigt, at jeg straks kunde opfylde hans Begjæring:

jeg bad ham derfor at følge op med mig i den palæontologiske Sam-

ling, hvor jeg fremtog de forlangte Gjenstande til ham. 3Iedens Hr.

Tauber og jeg endnu vare beskjæftigede i den nævnte Samling,

blev jeg uformodentlig der opsøgt af en fælles Bekjendt af os. Jeg

bad denne Sidste at vente med sit Ærinde, indtil Hr. Tauber var

færdig med hvad han vilde se; men et Øjeblik efter spurgte han.

om den af Krøyer hjembragte Lestodon-Kiæhe var i Nærheden,

hvortil jeg svarede ja og tog den frem til ham. I den Samtale, som

dernæst udspandt sig, bemærkede Hr. Tauber, at det forekom ham

usandsynligt, at Professor Krøyer skulde have kunnet tage fejl af

foramen mandibulare, og at den Omstændighed, at der nu ikke var

Noget at se til den af Sidstnævnte omtalte Tandhule for en femte

Tand, kunde være en Følge af, at der var brækket et Stykke af

Kjæben, siden han beskrev den.

Hertil maa bemærkes (og jeg gjorde Hr. Tauber opmærksom

derpaa) dels, at der paa det paagjældende Sted bagved Tandhulen



iioi-ui liindflade

dels (luad <loi 01

kcildt d(ii ,fouiU T.uul xiv^Um ludimenMi o« monte at

1 hllobitto Tandliuli kuiuk doi iua.isk.> nok luui \ætot

Piofessoi Kiø\ois Ord ete aabdil.ait nif^i^ot tui iihc-

til it nnn mtd iiog« u Tnghod kan aiguiiuiiteie Ud ånn,

nil H|il|i it de Tegningoi af do paa lidlona-KcjNoii fundne

1 soiii han har efteiUdt sig ladci det sig godtgjøie, at

<nib»-i^ loimodnuiy ikke holdoi totik Jeg foieslog deifoi

lleueme at tage Lr sfo^/ou-Lndoikjæbtii ned i mit Aibejd^-

1 (V doi samiiRuligiu don mul de nævnte Tes^niniroi b\ad

sia sket( Blandt Tei^rmngenu <i dei ikke fæue end tit

M>ni fumstillc Lndeikjæbcj^ionen i natmbg fetønelse, sot tia

Ihiio Sidei de eic ikke meget god« , men altid gode nok lil

Namnioidiirning- m<-'Ilem d< m og- sdve Kjæbegieiien med al



419

(oftor Tandhnlon at dømniei ..har værot den mindste af Tænderne rig

\vTi('<. i Forhold til de andre, næsten at kniino kaldes rudimentær'-.

[><M er. ^oni man sor. lø.se LMtryk, der tillade en temmelif,'- vilkaarliy-

I <il,efrniiiL!-. især da den ene af de fire Tænder, i flammenligning med

(lange saa stor som de øvrige. Hos Megatheriot sidder der. som bokjendt,

hvilkensimiheKt af de andre; i Tværsnit er don neppe halv saa stor

^"M den f>'rde; mangen Kn vilde maaske beskrive ogsaa denne Tand

•^"in vaninKMilignings\is næsten rudimentær, skjøndt den dog er henved

^1.1 Tommer lang. Kn ovennaade lille Tand, som i sig selv. ikke

vniimcnligiiingsvis. kunde fortjene at kaldes rudimentaM-, er ikke

fundet hos nogetsomhelst Kæmpedovendyr. Af Professor Krøyers

<trii kan man derfor nep])e med Sikkei-hed udlede Xoget: men da

dtM- gives i det Mindste én rnderkjæbegren af en Lcstodon . ikko

nied en t\i\lM.m femte Tandhiile. men med en virkelig femte Tand.

w'l indrømmes, at man i denn»' Tands Størrelse har et 3Iaal f.r

liar existeret. Hvor stor rr altsaa den femte Tand i den ;if

<MM\ais omtalte FnderkjæbeV ja. han siger rigtignok kun, at d^n

• 1- mindre end den anden og tredje; men man kan faa fuldkorameu

..Ohtéographie'-; thi der er den femtandede />^'.-V/'^A'//-rnd.M-kjæbe af-

bildet (Megath. pi. 1, lig. 10). skjøndt rigtiirnok nndor et aiidot

Xavn. riguren viser, at den omtdte Tand eromtnMit 1.". It; Millim

i (ijennemsnit, og det er en fuldstændig Umulighed, at en saa stor

Tand nogensinde kunde have fundet Plads bagved den fjerde store

Tand i den af Professor Krøyer fundne Kjæbegren; selv de. som

ikke have Lejlighed til at undersøge selve Kjæbegrenen. kunne let

overbevise sig derom ved at kaste et Blik paa den Figur, jeg har

givet af den. Ingen, som havde sat sig tilstrækkeligt ind i Sasr-n.

vilde derfor have kunnet slaa sig til Ro raed den Gisning, at den



af Krøyer omtalte Tandhule senere kunde være forsvunden. Selvom

man ikke i dennes heldigvis ophevarede Tegninger havde Bevis for,

at hans femte „Tandhule" ikke kan være andet end den beskadigede

Indgang til Underkjæbekanalen, vilde man ved en skjønsom Benyt-

telse af Literaturen kunne komme til den samme Erkjendelse.

Jeg har meddelt denne lille Episode, fordi jeg mener, at der

af den fremgaar to Kjendsgjerninger, som ere værd at lægge Mærke

til. Den ene er, at Hr. Tauber, saaledes som jeg ovenfor har

sagt, har skrevet uden selv at undersøge Sagen; herom kan der

jo vel ikke være Tvivl, da det indbundne Manuskript til hans Di-

sputats allerede den 25de Jan. var i Fakultetets Værge ; den anden

er, at han har ladet den ovenfor citerede Passus trykke uden at

tilføje den mindste Oplysning, uagtet han, efter at have nedskrevet

den, havde havt Lejlighed til i Museet at undersøge den af Professor

Krøyer hjembragte Kjæbegren og sammenligne den med de Af-

bildninger, som denne havde ladet udføre af den.

Jeg tror, at det er en Bjørnetjeneste, som Hr. Tauber har

vist Professor Krøyers Minde ved paany at fremkalde en Discussion

angaaende hans Bemærkninger om Tænderne hos Lestodon; menHr.

Tauber har vistnok ikke heller den^ed stillet sin egen Behandling

af videnskabelige Spørgsmaal og sin egen polemiske Optræden i et

heldigt Lys.



I Anledning af Hr. P. Taubers Iagttagelse a]

Emajl paa Mælketænderne af „Tatusia Peba".

(Meddelt i Mødet den 1ste Dcbr. 1876.)

i/et har længe været almindelig trot, at Bæltedyi-enes Tænder

mangle Emajl; men i 1874 paaviste Charles S. Tomes med a

ønskelig Sikkerhed Emajlorganer og Emajlspire til Mælke- og Er-

statningstænder hos „Tatusia Peba''% og nu har Hr. P. Tauber,

som man ser af hans for nylig udkomne Arbejde om Tanddannelse*),

fuldstændiggjort denne Opdagelse ved hos det samme Bæltedyr at

finde selve Emajllaget.

Naar Sagen fremstilles paa denne Maade med Forbigaaelse

af Enkelthederne ved den engelske Histologs Iagttagelse (og saa-

ledes er det sket i det nysnævnte Arbejde), vil Læseren sige

som saa, at Emajllaget jo er en naturlig Følge af Emajlorganet, og

at man derfor, naar dette først var paavist, maatte vente, at og-

saa det omtalte Lag tidligere eller senere vilde findes. Slut-

ningen vil falde ham saa meget naturligere, som han desuden

i Disputatsen ser, at Hr. Tauber med Tomes' ^"otits i frisk

Minde har ment at turde benytte denne Iagttagers Fund til derpaa

I On the Esistenc

i Quart. Journ.

48, PI. n.

I Tanddannelae og Tandudvikling 1



havde undersøgt uoiim BæltMi\it.iml llvitil -a\(- <li'i li.nu iinulii^

først Lejlighed, eftei at \um li-nd.' .itslutt. t d^'t v.'dkouuiuMid«' Af-

snit af sin Afhaiidliu-, o^ han har deifur og^aa iiuWvudt Beret-

ningen om sit Fund i ponu af en renere TilfojeNe. som at'bi\diM

den ø\rigc Fremstilliug> Sammeiihæim. 3Icu alh-icde i Forxejen

havde han fremhævet, at Tomes' Iagttagelse af i:majh>rgan.M- hos

(lotte Bæltedvr maatte vække Formodning om, at Kæmpodoveiulyrenes

Tæmler knude være forsvuede med EmajPj.

Tag.-r man derimod selve Tomes' Notits foi sig, ser man let,

atHr. Tauhers Iagttagelse langtfra kan siges at ha\e været lige-

som stillet i Udsigt ved hins tidligere Fund, men at den tvertimod

skal accepteres til Trods for dette.

Tomes beretter nemlig, at han paa én til halvanden Tonmie

lange 2"atiisia-Yostre har fundet et Emajlorgan. som i Et on Alt

stemmer med det, der findes hos andre Pattedyr-Fostre af liynend.

Alder. Mon Gelévæ^et i dette Emajlorgan forsvituler snart, uden

at der danner sig nogen Emajl, og Organet viser i en meget tidlig

Periode af Taududviklingen, og navnlig samtidig nu->d den foiste

Beskaffenhed, som ICmajlorgaiienie ellers frembyde, naar Emajllagot

allerede er voxet fmu og har naaet sin fulde Tvkkelse. Fremdeles

iieniiiæver Tomes udtrvkkclig, at han foruden at undersøge disse

tidlige Stadier i Tandudviklingen paa (> eller 7 Fostre, tillige har

undersøgt en stor Mængde mere udviklede, men dog endnu i deres

Tandsække indesluttede, altsaa endnu ikke ved Brug slidte Tænder

uden at have opdaget det mindste Spor til Emajl paa nu- o ri af dem.
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hu og D\gtighod. 3Ieii paa Grund af dou store

rund haahnlos liar. iiiaa man ogsaa kræve, at li

or bkilvkct til at overbevist' nm Iagttagelsens Paa

Mi det dobbelt i Tilfælde, i Inilke den onistodiM

færdigt dannede Tai

,,Tatui,u ( l'eba. Dun..'-. som maalte .; Tommer ..fra Snudes]

Halen''

'

), og fortsætter drri.aa saal .•(les: „Mine 1' igurer 2

fremstill e den forste M .elkekindtand i 1 nderkjæbei 1 efter
"

Eehandlimg med fortxn det Salt.u-e (1- 50). Cut icula b{

sig, og ..n tynd Enuylh ætte træder tydelig frem". Dette

btaveligt Alt. lu ad han sijier om sin l'ndcrsøgelsc. Om lia

har undi•rsogt det aude t Tandsæts Tænder, olier om lian

har indb'.rænket Mg til kun at undersøge deu ei lesie M;

som han aflMlder. kan man altsaa ikke vide, og bellei i

Tændern. ' \are brudte frem ],aa den Unge, han har undrr.o
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kun Hi rinbers liguicr som lUdn km holde

\k ^alt^jøie Kigtigheden if hans Pa ibt md mm
til it stille en Del roidnnf^cr til dem ^Icn disst

1 tin<li^sto dtha\o dddosiivtnriitnitlighal

\il \\]u\\ \t da 1 dstendt som Ennjllutt o„^

in kunn lun h ti utts som skcnutisU ojr dt

i(i Hl I uil)( 1 1)11 mtnt men dbif)i ikkt nød-

i \u it M imliiid(n D«t ei til in^an >\tte

lu Ml ^ tdt scb pil den mindu og skjøndt 1 \^

lit foi^tøiret 4^) Gange ] ig 24 doinnod 100

111 ikke ^insk( pta s(h siiimic Miadc lindt s ud

>tc lig 24 Ii^nei i.n foi-støiiet ( opi af dtu

f dtn mdvn I igtir mtn ikl ( ui schstendigt

il Imdms neddstt Fnde mui

pil \(nstK Sidc liiiigt tidhgtri

i.t nulentoi den m duisd iini <^

liuMa iT
.MCI il In ^dtpi*

Unt kilt in

It k^lmia.ke

kkclo inukto



den højre Side af denne Figur i >

Fig. 23.

Hvad der imidlertid navnlig forekommer mig at vække Tvivl

om disse Figurers Beviskraft, er den Omstændighed, at de ikke

vise mindste Spor til noget Cementlag. Et sligt Lag er ikke blot

forlængst beskrevet og afbildet af O w e n paa Tænderne af et andet

Bæltedyr; men ogsaa Tomes har jo udtrykkelig fremhævet, at

de af deres Tandsække udtagne Tænder hos „Tatusia Peha'' ere

beklædte med et Cementlag, som naar næsten helt op til Tandens

øverste Ende, skjøndt han ikke har fundet selve Spidsen dækket

dermed*). Nu er det vel saa, at det Lag, som paa Hr. Taubers

Figurer betegnes som Emajl, danner en Hætte over selve Tand-

spidsen, men det ses ogsaa at forlænge sig langt nedad Siden af

Tanden, og saalænge han ikke har paavist et Cementlag, foruden

Emajlhætten, kan man dog neppe afvise enhver Tanke om en For-

vexling som en rrimelighed, især naar man tager Figurernes Middel-

maadighed og Tekstens Ordknaphed i Betragtning. Det forekommer

mig, atHr. Tauber skylder at give en fyldigere og mere oplysende

Beretning om sit Fund, førend han kan kræve det optaget i Viden-

skaben, og førend det kan være tilladt fra det at slutte videre.

') Quart. Journ. of Microsc. Se. Vol. XIV. N. S. S. 48.



Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis

Edit. Eug. Warmin,

Particula XXn.*)

Aigæ Brasilienses

Janeiro a Dr. A. Glazioii, t

de Martens in „Videnskabelige Meddelelser

for Aaret 1871" p. 145—148 publicata.

Auctore Dr. G. Zeller.

Algas a cl. Glaziou collectas, quas Dr. E. Warming nobis

communicavit, describentes, ordinem secuti sumus, quo cl. de Mar-

tens in conspectu Algarum Brasiliæ (Vidensk. Meddel. 1870 p. 298

—314) usus est. Js'umeri vinculis inclusi Glaziovii collectionem

significant; 36 plantas liucusque inter Brasiliæ incolas non obser-

I. Algæ aquæ dulcis.

31 Fam. Scytorienieæ,

*Sajtonema (Symphyosiphoyi) hirtulum Kg, tab. phyc. ]

(3183).

36 Fam. Cmiferveæ.

*ConfRTrva Glaziovii Z. n. sp. (Psichohonnium).

Fila singula vel glomerata, viridescentia, flaccida,

*) Societati tradita die 19" Novbr. 1876.



: (4—f./i)*) 11/2—3-1)10,

liinc inde sparsis.

Dioicum, nannaiidnuu , idioau(irosporum(?); oogoiiiis singuJi.s,

raro binis, globosis, operculo aperks, rima angusta; oosporis lævi-

bus, globosis Tel sub-depresso-globosis, oogonia complentibus; cel-

lulis suffultoriis eadem formå, ae cellulis vegetativis ceteris; naii-

nandribus in oogoniis sedentibus, stipite paullum curvato, speiiuo-

Crassitudo cell. veg. . . . 12—13^ altit. IVa—2V9plo major;

~- oogoniorum . . 30—34 — 32—36 /^ ;

— oosporarum. . . 28—32 — 27—29;
— stip. nannandr. 7—

8

— 20—21;

— cell. spermogon. 6 — 7.

Species ad Oed. Hohenackeri Wittr. (ex India cis Gaugem) proxima,

sed nannandribus in oogoniis ipsis sedentibus et cellulis vegetativis

brevioribus sat distincta. Oed. Hohenackeri ad species gynandro-

sporas pei-tinet, Oed. lætevirens autem ad idioandrosporas pertiuere

videtur. (Sic Dr. Wittxocli, cujus benevolentiæ plantulæ defini-

tionem debemus.)

Rio Janeiro in aqua staguante (5450).

*Rhizoclonium afrkanum Kg. tab. ph. IH, 67, II.

Ad aquæductum moutis Corcovado (5447, 5447 c).

* Compsopogon chahjhms Kg. tab. ph. VII, 89, II (6226).

37 Fam. Zygnemaceæ.
Spirogyra tropica Kg. (5448).

45 Fam. VaucJieTleæ.

ssilis Dec. var. suhartkulata

riæ dphærocarpæ, fructibus (



inde non prolongatis, ramis apice attenuatis, mterdum constnctis

et sepimentis transversalibus pseudo-articulatis. (5400, 5401).

50 Fam. Characeæ.

*Nitella mucronata A. Br., Kg. tab. pli. YH, 33, II.

Sao Cristovao in rivulis aquæ dulcis.

*Nitella Glaziovii Z. n. sp.

Caule debili, nudo, ramoso, verticillis inferioribus remotis,

supremis confertis; segmentis 5—7 inarticulatis, angustis, superiori-

bus tenuissimis, hine inde spinulosis et spinis plerumque binis

biarticulatis tenninatis ; spermatiis in axillis verticillorum solitariis

vel binis, ovato-globosis
;
perispermio pellucido.

Gavia ad Kio de Janeiro. (5449).

(Inter Characeas etiam commemoranda est sec. Kiitzing sp.

alg. p. 518 „Nitella clavata Kg." quam in Brasilia collegit Sellow.)

II. Algæ marinæ.

A. Diatomeæ.

4 Fam. Melosireæ,

*Pododiscus jamaicensis Kg. sp. alg. p. 26.

Enteromorphæ ramulosæ parasiticus. In aqua subsalsa. (5690).

13 Fam. Tabellarieæ,

*Grammatophora stricta Ehrenb. Kg. sp. alg. p. 121. (5451).

Diatomearum in oceano atlantico provenientium species plures

ad oras Brasiliæ inveniri posse, \'ix dubitandum. In Martensii

conspectu nonnisi una species ^^FrustuUa conspurcans'''' notata est;

Kiitzing in libro „Species Algarum" etiam Eunotiam elephas Bra-

siliæ vindicat; Biddulphiæ trilocularis exemplaria brasiliensia ipse
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B. Chlorospermeæ.

36 Faæ. Conferveæ.

*Chætomorpha pachynema 3Iont., Kg. tab. ph. III, 60, I.

(3359).

Chæt antennina Kg. 1. c. fig. II. (6228).

42 Fam. Ihiteromorpheæ.

Thycoseris lohata. Kg. tab. ph. VI, 27. (6215).

Enteromorpha intestinalis Link. Kg. tab. ph. VI, 31, 32.

(6212).

*Enteromorpha ramulosa Hook. var. elongata Z.

Phycoma pedale et ultra, lineam crassum, complanatum, ramis

attenuatis, valde elongatis, ramulis undique egredientibus, tenuis-

In aqua subsalsa, in „restinga" ad montem Tijuca (5690).

Algam habitu et magnitudine insignem nihilominus ab Enteromorpha

45 Fam, Vaucherieæ.

*Bryopsis Leprieurli Kg. tab. ph. VI, 75, U. (6224).

*Bryopsk cespitosa Suhr., Kg. tab. ph. VI, 72, I. (6225).

*Bryopsis spinescem Z. n. sp. Cespitc dense intricato, amoeuo

viridi , filis capillaribus , remote ramosis , ramis altemis' vel oppo-

sitis, ramellis basi attenuatis, apice obtusis, clavatis, sæpe lobulis

1—5 brevibus, spinæformibus termiiiatis. (5444).

47 Fam. Codiete,

Halimeda opuntia Lamour., Kg. tab. ph. Til, 21, I. (5441).

48 Fam. Valonieæ.

Chamædoris annulata Mont., Kg. tab. ph. TL, 91, I. (5445).



c. Melanospermeæ.

44 Fam. DieUjosiphonieæ,

*Sticf}/oi;lp/ion cliavokhs Z. n. sp. I'hu'onia \rM\Åo oli^a(;eum,

fistulosum. rom])r«.'s>um, .sotafcimi , vt'iticill.itim r unosum. ;ul geni-

cula incrassatum , ramdlis ivpctito vortieillatis . ultiinis qiiinis vel

(6229).

51 Fa ni. JCctociirpeæ*

atih, ultorni^, uttoimatis. arti('uli>, (liamotro æ((ualibus,

nm loiiirioribiis, modiis iiillatis, spennatoidii^ pedicol-

5(> Fatu. Dictfjoteæ,

*l)kt;iota antiipio- Sniid. Kii. tab. pli. L\. :37, ]I.

Ia. (ryi>S^. t>21G).

K^-. (5457).

K.i;'. (2444. ;i358, 54B7).

Ag-. (2450).

. 5083).

tab. ph. XI. 10, IL (5433, 5455)

tab. ph. XI, 11, I. (5434, 5456).



D. Rhodospermeæ.

55 Fara. lAagoreæ.

*Uagora distenta Laiiix. Kg-, tab. pli. VIII, 88. (5689, 6211).

66 Fam. Ceramieæ,

Hormoceras dtaphamun Kg. (5692).

Centroceras micracanthurn Kg-. (3367).

07 Faai. Porphyreæ,

*Hilde7ibrandtia rosen Kg. tab. ph. XIX, 91, c—e. (5680).

*H. Nardi Zanard. Kg. 1. c. XIX, 91, i— 1. (5682).

*Peyssonelia hahrlcata Kg. 1. c. XIX, 90, a, b. (5681).

68 Fam. Spongiteæ*

*Spongites ver-ruculosa Z. n. sp. Crustacea, crassa, ubique

adnata, superficie contiiiente, verruculosa
,
griseo-\iridescente , arti-

cnlis diametro IV«—2-plo longioribus.

A Spongite confluente, cui affinis est, trabeculanim absentia,

venucisque minutis, totam superficiem obtegentibiis , diflfert. —

69 Fam. Corallineæ.

Amphiroa hrasiliana Decsne. (3365).

Corallina officinalis Eli. & Sol. Var. fastigiata. (3366).

*C. filicida Lam. Kg. tab. ph. VHI, 61, I. (3830).

*a carinata Kg. t. ph. VIII. 61, II. (3830).

70 Fam. Galaxaureæ.

Galaxaura canalicidata Kg. (2449, 6219).

72 Fam. Giffartineæ,

73 Fam. Caulacantlwæ^

aulacanthus rigidm- Kg. tab. ph. XVIII, 8. f, g. (3361).

•aiKhoholus brasiliensis Kg. (5686).



75 Fam. Cystoclonieæ*

Hypnea musciformes Lx. (3363).

H. Rissoana J. Ag. (3370).

76 Fam. Gelidieæ,

Gelidium corneum Lx. (3369, 3827).

G. parvulum Grev. (3831, 5694).

77 Fam. Sphærococceæ.

*Sphærococcus divergens Ag. Kg. tab. ph. XVIII, 74,

Var. ramis attenuatis, gracilioribus. (6221>.

78 Fam. Dasyeæ,

Asparogopsis Deltid Mont. (6213).

81 Fam. Polysiphonieæ.

Polyslphonia elongata Ag. (5691).

*Polysiphonia neglecta Harv. Kg. tab. ph. XIV, 39,

(6210).

*Bostrychia Vieillardl Kg. t. pb. XV, 26, a—e.

83 Fam. Laurencieæ,

Acanthophora Thierryi Lx. (2446).

A. muscoides Grev. (3368).

Laurencia hrasiliana Mart. (5684).

L. hyhrida Lenorm. (5626, 6217, 6227).

*Champia Vieillardi Kg. tab. ph. XVI, 37, e—f. (5695).

*Lomentaria parvula Gaill. Kg. t. ph. XV, 87, a, b. (6220).

88 Fam. Plocamieæ*

Plocamium coccineum Grev. (5442, 6214, 6223).

ThamnopAora



Om nogle paa de nodiforme Akser hos vi

Papilionaceer forekommende Nektarier.

(Meddelt i Mødet den Iste Decemb

Ved Undersøgelsen af de hos mange Papilio

saakaldte nodiforme Akser, blev jeg opmærksom paa nogle Or-

ganer, hvis Tilstedeværelse paa dette Sted og hvis Existens jeg i

det Hele tage ikke har kunnet finde ret meget omtalt i den af

mig gennemsøgte Litteratur; den Litteratur, i hvilken de nærmest

turde være at søge, indeholder næppe nogen Beskrivelse af dem.

Jeg skal derfor tillade mig at forelægge en kort Meddelelse om

dem, idet min Tid for Øjeblikket desværre ikke tillader mig en i

alle Enkeltheder gaaende Undersøgelse af dem; Hovedøjemedet med

denne Meddelelse er af denne Grund blot atter at henlede Opmærk-

somheden paa disse Dannelser, da de forekomme mig ikke at være

uden Literesse.

Men førend jeg gaar over til Beskrivelsen af dem

være mest passende at forklare, hvad det er, man

„nodiforme Akser". I deskriptive Værker^) finder man -x^ov. ^^

pilionacé-SlægteTS {Phaseolus, Dolichos, Physostigma o. a.) Blomster

stande beskrevne som havende ,,flores in c "" ' '
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larum (solitarios vel sæpiusj fasciculatos pmccos'-'- , og der tilføjes

knudeformede Akser af anden Orden, hvorom her er Tale,

Akser, der ere meget stærkt hæmmede i deres Udvikling, og som

i Almindelighed ikke bære ret mange Blomster: disse kaidos for-

medelst den korte Fællesakse med et mindre nøjagtigt Udtryk for

„knippestillede", og midt imellem de faa Blomsterstilke ser man

den i Almindelighed glatte , afrundede , vorteformede , nøgne Akse-

ende rage frem, saaledes som Fig. 153 i Baillons ovennævnte

Værk meget tydelig viser os for Physostigma a Vedkommende.

Linné har allerede kendt disse opsvulmede Akser, og Savi

udtrykker sig saaledes om dem: „Nei Fagioli capitati, i liori son

[tiautati sopra alcuni nodi glandolosi coUocati nella einia del gambo.

e tali glandole son quelle . che Linneo chiamo rkettacolo
,
parlando

del Phaseolus Mungo.'"'

Nodiforme Akser forekomme nn hos en Mængde Slægter af

Phaseoleernes Gruppe; jeg har set dem hos Phaseolus, Dolichos og

Lahlab , og foruden disse anfører Baillon (Hist. des pi.) endnu

tiere, saasom Physostigma, Galactia, Cymhosema o. fl. a.

Hvad jeg imidlertid ikke kan finde nøjere omtalt, er, at vi,

hvad Savi maa have sigtet til med Udtrykket „nodi glandolosi'-'.

paa Overfladen af disse ejendommelige Vorter hos adskillige Arter

(alle af mig undersøgte Dolichos. saasom D. hicontorhis . sinensis,

i>esqnipedalis, leucomelas, fremdeles Phaseolus vij'idiss/inus. Max og

Mungo) kunne iagttage en i Medianen liggende lige eller svagt

/igzagformet Pnnktrække, hvoraf hvert Punkt viser sig at væn-

et honningafsondrende Organ, et Nektar ium.

Hvad den ydre Skikkelse af disse interessante Dannelser

angaar, skal jeg bemærke følgende, idet jeg vil holde mig til

Dolichos bicontortus,

med hvilken de andre i alle væsenlige Punkter have fuldkommen

Hver lille Partialinflorescens bestaar af to Blomster, hvorat

den ene springer ud førend don anden. De ere anbragte paa højre



0^ venstre Side af den nodiforme Akse, hver støttet af en meget

hurtig iiif<aldende Brakté og forsynet med tvende Brakteoler, idet de

forskellige Bladkredse i Blomsten ere orienterede ganske paa sæd-

vanlig Papiliouacévis, altsaa første Bægerblad ud imod Brakteen.

Paa den stærkt opsvulmede og blanke, nodiforme Infloresceus-

akse. hvis Støtteblad er saa rudimentært, at det kun viser sig som

»'Il lille, kegleformet Proces, i Spidsen af hvilken dets Anlæg har

siddet, sér man nu de ovennævnte Nektarier. Hvert af dem ligaci

»n lille Kratervulkan i Fonu: i en tlad Fordybning rager en li Uf

Vævkegle i Vejret, som paa sin Spids bærer et punktformet Hul.

Ild af hvilket Jeg har sét Honniugdraaber frempible, som Aphider

holde meget af at opsuge. Saadanne vidt udviklede JTektarier

forekomme imidlertid ikke ])aa den ind imod Moderaksen vendende,

hvælvede Flade af den nodiforme Akse ; her er Vævet yngre . og

lier anlægges Xektarierne, som da ved en senere formedelst Væv-

udviklingen fremkommen Forskydning rykkes længere fremad; jeg

har talt indtil 10 samtidig fungerende Nektarier, og man kan finde

tiere yngre bagved.

Undersøger man nu den indre, anatomiske Bygning af et

fungerende, altsaa fuldstændig udviklet Nektariura, vil man finde

følgende Hovedtræk i Vævstrukturen. Den glatte, temmelig smaa-

(•ollede Epidermis, hvis Ydervægge ere meget tykke og forsynede

med en tydelig udpræget, fin Kutikula, overtrækker hele den nodi-

forme Akse; de indvendige Sider af Nektarudførselsaabningen crf

ogsaa overtrukne dermed, og paa de Steder, hvor Epidermis ga.u

over fra den indvendige til den udvendige Side af .,Krateref

.

altsaa lige i dettes Munding, ere dens Celler ofte kendelig radial-

strakte. I den allernederste Del af Kraterbrøndens Sidevægge

blive Overhudscellerae imidlertid mindre og mindre og ophøre der-

paa pludselig, som de vare resorberede bort, hvorfor heller ikk*-

Nektarporens Bund er beklædt med Epidermis. Det

t>ygget; de yderste, altsaa untiddelbart i Nektarporens Bund liggeiv

og i Berøring med Atmosfæren eller Sukkersekretet trædende Cell
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det oprindelige Periblem, dels af Pleromet)

ere nemlig temmelig løst forbundne og køUefonnede , saa at de

minde noget om Ar-Papiller, saaledes som vi ikke sjeldent træffe

dem hos Angiospermeme.

Da jeg i Avgust 1875 opdagede disse mærkelige Kektarier,

kunde jeg aldeles ikke forstaa deres morfologiske Betydning; især

forekom den omtalte Omstændighed mig i høj Grad forunderlig, at

selve Arnestedet for Nektarafsondringen var uden Epidermis; det

var mig den Gang ikke muligt at faa Udviklingshistorien gennem-

gaaet, da jeg ikke havde Materiale nok, hvorfor jeg i mine ifjor

publicerede Undersøgelser over „Trikomer og Nektarier''^) ikke har

nævnt disse Organer. I afvigte Sommer 1876 har jeg imidlertid

faaet de manglende Data kompletterede ved Hjælp af Eksemplarer

fra vor botaniske Haves Væksthuse samt (ved Hr. botanisk Gartner

Christensens Velvilje) fra Lunds botaniske Have, og gennem en

dels organogenetisk, dels komparativ Undersøgelse tror jeg at have

fundet, hvad jeg ifjor søgte forgæves.

Ifølge Irmisch-) er Blomsterstanden hos Phaseolus ikke,

som det hyppig angives, en Klase, men en sammensat Blomster-

stand, „eine ahrenformige Anordnung der armbltithigen Dolden"

;

disse ..armbluthigen Dolden" ere netop de smaa, to- eller faa-

blomstrede Partialinflorescenser, som vi finde hos Phaseolus, Dolichos

o. a. af denne Slægtskabskreds; de komme tilveje deiTed, at kun

saa faa Blomster udvikles; hos Dolichos i Ahnindelighed kun to,

hos Lablai i Almindelighed 3 å 4, hos Phaseolus multijlorus sæd-

vanligvis to (Irmisch), hvilket ogsaa er Tilfældet hos andre, f. Eks

Ph. Max, medens f. Eks. Apios har langt flere.

Udviklingen af den hele, i Hjørnet af et Løvblad fremkom-

mende, sammensatte Blomsterstand foregaar nu saaledes hos

rhaseolus virklissimus, som jeg særlig har undersøgt med

Bliithenstiinde einiger Leguminosen" : Botanische Zeitg.
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Hensyn til Organogenesen af de nodiforme Akser og deres Nek-

tarier, da den frembyder aldeles de samme Forhold som Dolichos,

og desuden er betydelig lottere at faa smukke Snit af, da Partial-

inflorescenserne ere ordnede efter en Divergensvinkel af 180", saa

at man faar mange Stadier at sé ved ét Længdesnit.

Den florale Vækstspids er overtrukken af et tydeligt Derma-

togénlag; derunder finde vi i Almindelighed 2 a 3 Periblemlag,

der som sædvanlig kappeformig omslutte det mindre regelmæssige

Pierom. Paa Siderne af Vækstspidsen anlægges nu Bladene -^^ jeg

kan for denne Plantes Vedkommende ikke andet end bekræfte Eig-

tigheden af den af Dr. Warming') udtalte Anskuelse, at Bladene

i den florale Region hos Papilionaceerne komme frem førend

deres Akselknopper, til Trods for den i 1868 af Hofmeister-i

udtalte Mening. I Hjørnet af disse Brakteer opstaar der snait

Knopper, nemlig de nodiforme Akser eller Partialinflorescenserne.

Paa hver Side af en saadan anlægges nu, skønt ikke samtidig, en

Blomst, støttet af et Dækblad; Udviklingen af Blomsterne har jeg

ikke forfulgt, og den interesserer os ogsaa mindre paa dette Sted.

Efter Anlægget af de to eneste til Udspringning kommende Blom-

ster i Partialinflorescensen anlægges bestandig fiere, idet Arnestedet

for deres Dannelse forflyttes ovenpaa den forholdsvis store og

næsten kugleformede Akse og, alt som Udviklingen skrider frem,

tilsyneladende trækker sig om paa den indvendige (mod Moder-

aksen vendende) Side af den, idet de fremadvendende Partier tem-

melig hurtig strække sig, hvon^ed Vækstpunktet stadig trænges

bagover, hvor det ogsaa kan være beskyttet af de foranliggende

Dele. Den tredje Blomst (hvis Brakté i Almindelighed vender

fremad) saavel som alle de følgende, der anlægges efter

deres Braktéer, som dække over dem, stanser imidlertid paa

et meget tidligt Stadium, nemlig kort efter at deres Brak-

teoler og Bægerblade ere dannede, men førend Anlægget af Kron-

') Cfr. „Forgreningsforhold hos

') Cfr. Warming, loc. cit, samt 1

logie", S. 411, Amn. 4, samt 430.
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vidad, den sjettes i saa Fald skraat indad imod Hovedaksen; Va

tioner i disse Forhold ere ikke sjeldne, men da de

os her, skal jeg ikke gaa videre ind paa dem. Jeg har fundet

indtil 10 anlagte; de to bageste Bægerblade (andet og femte) ere

helt sammenvoksne og dækkede af de to laterale (tredje og Qerde),

der atter dækkes af det første, fremadliggende og mediane. Ved

den nodiforme Fællesakses ejendommelige Form komme disse Blom-

ster ogsaa (ligesom Nektarierne hos Dolichos o. a.) til at staa i

Zigzaglinie, da Spiralen forstyrres.

Sammenligningen med Lahlab, der dog vel er Dolichos^ aller-

nærmeste Slægtning, forklarer os altsaa ogsaa med største Klarhed

den morfologiske Værdi af de nævnte,! interessante Nektarial-

Hvad den anatomiske Bygning af de nodiforme Akser angaar,

da modtager enhver naturligvis sit Karbundtsystem fra Moderaksen

og lader atter et saadant udgaa i Blomsterstilkene, hvis saadanne

forekomme; men fremkommer der Neki;arier istedenfor Blomster,

udvikles Karbundteme, som skulde være gaaede ud til Blomsterne,

ikke paa noimai Vis, idet de, indesluttende den sædvanlige Marv,

mangle Bast- og Vedceller og ere ejendommelig opsvulmede, efter-

som der af deres Hovedmasse har dannet sig et meget smaacellet

Væv, omgivet af en temmelig tykvægget „Skede" (dog uden

de „Caspary'ske Pletter"), hvis yderste Celler grænse op til et

raed smukke Kalkoxalatkrystaller forsynede Cellelag; det nævnte,

smaacelledc Væv, som fuldstændig mangler Cellemellemrum, gaar

umiddelbart over i de egenlig secernerende Arceller og er aaben-

bait Dannelsesstedet for den udskilte Vædske, da det ganske har

t't secernerende Vævs saftrige og ungdommelige Udseende.

Hvad der endnu maatte være at bemærke angaaende den

mere detaljerede Sammensætning af de nodiforme Akser, ligger

udenfor denne korte Meddelelses Omraade. Kun paa to Punkter

skal jeg endnu henlede Opmærksomheden. Det ene er Spaltaab-

ningemes Forekomst; jeg har fundet dem overalt i de nævnte
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Aksers Overhud, endogsaa i den flade, ringformige Fordybning, som

omgiver „Nektarkraterets" Tod. Det andet er Forekomsten af

de Rosanoffske Krystaller, hvis Tilstedeværelse jeg blot her

skal nævne; dé ere ikke fundne her før, saa vidt mig bekendt,

men en udførligere Meddelelse derom fra min Haand vil snart

blive publiceret, hvorfor jeg forbigaar dem paa dette Sted.

Det har med disse faa Bemærkninger, som alt ovenfor er an-

tydet, nærmest været min Hensigt at gøre de nys beskrevne Or-

ganer bekendte, da de ikke synes at være iagttagne forhen; denne

Meddelelse fremtræder derfor kun som et Supplement til min tid-

ligere lille Afhandling om Trikomer og Nektarier.

København i November 1876.



Kurvblomsterne og Cand. S. Lund.

Afsluttende Bemærkninger

(Meddelt den filte Maj og 2den .iuni 1876).

.,1/r. Warming:s Bemærkninger bero paa en fejlagtig- Opfattelse

paa ethvert Punkt" \ar dot Svar, (^and. S. Lund indskrænkede sig

til at give, da jeg i et Møde i „Natiirhi'^torisk Forening" Jan. LH72

havde fremsat nogle kritiske BemaM-kningor om hans vel ungdomme-

lige Arbejde : ..Bægeret hos Knrvhlonisterne, et histologisk forsøg paa

at hævde udviklingens enhed i plaatcriiiet" -. uien dot tik et fyl-

digere Udtryk i hans endnu ungdummeligero ..Antikritik", i hvilken

han med en selv hos fremragende Forfattere sjeldeii Overlegenhed

i Tone afviser mig. Som Svar har jeg i ITansteins .,Botaii.

Ahhandl." Bd. :>. 187rt. publiceret en mod O Tavlei- udst>rei ITnder-

^ø-else: .J)i^ Hliithe der Compositen". Dertil hmusrt j.-- den

Ké-um.' tillige med et Par mere kritiske Beiuierkiiinger.

De to Hovedspørgsmaal ere: Fnokkens Vo.vemaade og dens

morfologiske \>rdi.



mig om, hvor \1dt hans Tilbagekaldelse strækkef sig*), vil jeg

ikke undlade at resumere mit Eesultat, der er i fuld Overensstem-

melse med det, jeg først var kommen til: Alt det væsentlige i L.'s

Fremstilling af Fnoklegemernes Voxemaade ved Topceller og Eand-

celler, af Vingedannelses-Maaden, af Forgrening af Fnokken hos

iSonchus o. a. Slægter er i et og alt urigtigt, til Trods for den

Sikkerhed-) og de fine Details, hvormed Undersøgelsen meddeles.

Prof. Krans's Ord i „Botan. Ztg." om L.'s Arbejde ere rigtige

og træffende. ISTaar Cand. L. i det omtalte Brev fremstillede det,

som om hans Iagttagelser meget vel lode sig tjde paa'hans Vis,

„uaar det endelig skulde være", da maa jeg dertil svare: hans

Iagttagelser tillade det maaske, men Iagttagelser, der ere anstillede

med Omhu, tillade det ikke; al Talen om forskjellige Standpimkter

o. i. gjælder ikke her, hvor det drejer sig om et simpelt Spørgs-

maal om Udviklingsmaade , som kan løses og kun kan løses ved

en nøgtern Undersøgelse, ikke ved Spekulationer. At en Under-

søger gjør Fejl er menneskeligt, og der er vel ingen, som ikke

har fejlet ; men L.'s Fejl kuldkaste det hele Arbejde og maa regnes

dobbelt, fordi han optræder saa overlegen fordømmende andre.

Fnoklegememe anlægges ved, at et Antal af epidermale eUer sub-

epidermale Celler, eller baade hine og disse, sættes i Arbejde, men

aldrig ved enkelte ydre ellerJndre Celler, der kunne gjøre For-

dring paa Topcellenavn. De voie heller ikke ved Topcelle. Enten

bestaa de kun af Cellerækker, som ere indbyrdes uafliængige og

liver foi- sig en Tid kunne voxe ved Topcelle (senere interkalærtl.

) Af Hr. Prof. Di
hvilke jeg takke]

Om nogle af sine Undersogelser erklærer L. at „de ere i den Grad

simple, at enhver, der bbt har en Smule Forstand paa at undersøge,

vil kunne gaa lige til og se. Man undersøge! Særligt skal jeg op-

fordre Dr. W. til at gjentage de vi^iigdtc Tndorsogelser, før han ind-

lader sig videre paa denne Sag." Den gronedt^ Fnok af Sonchus,

Antennaria o. a. høre til dem. - L. har altsaa. efter sin egen -Dom,
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eller de bestaa 'af et lignende , større eller mindre , Antal lodrette

Cellerækker dækkede af en Epidermis-Kappe (i hvilken der heller

ingen Topcelle er). Yderligere se min cit. Afhandl. S. 37—79.

IL Fnokkens morfologiske Værd. Her er L. (i Følge

hint Brev) bleven bestyrket i, at hans Anskuelse i et og alt er

rigtig. Der gik 3 Aar, før L. kaldte sine Tydninger i det første

Spørgsmaal tilbage; jeg har saa god Tro til ham, at jeg venter,

at han i langt kortere Tid — regnet fra nn af — vil kalde sin

Opfattelse i dette 2det Punkt tilbage som ubevist, uden at han

skal behøve nogen ydre ny Paamindelse om, at han skylder Viden-

skaben, Sandheden og sin Modstander at rette sine Fejl.

Sagen staar saaledes: L. gjør Paastand paa at have ført Be-

vis for, at hvert Fnokl egerne, det være nok saa haarfonnet,

er ét selvstændigt Blad; jeg paastaar, at han ikke har bevist

og ikke kan be\dse det, og at Forholdet er dette: Kurvblomsterne

have et meget ubetydeligt, sambladet, 5-tandet Bæger, og paa dette

staa Fnokstraaleme, som jeg tidligere alene betragtede som Haar-

dannelser, men om hvilke jeg nu maa sige, at det i ethvert givet

Tilfælde maa afgjøres, om de ere Haar eller Bladflige eller baade

det ene og det andet, — hvis det overhovedet er muligt at af-

gjøre dette, meget uvæsentlige*) Spørgsmaal i hvert enkelt

Tilfælde ; derimod repræsenterer hvert Fnoklegeme ikke 1 Blad, uden

i nogle relativt ganske faa Tilfælde.

Mærkeligt nok har en saa klar Botaniker som Eichler („Blil-

thendiagramme") misforstaaet L.'s Mening om Fnokken, skjønt hele

..F(^rsøget" er oversat paa Fransk og Eésume'et af „Antikritiken"

fylder 28 Sider; og andre ældre Botanikere er det gaaet ligesaa.

Skylden er L.'s, blandt andet fordi hans „Facit", Késuméet af hans

K.'siiltiiter stadig er dette: —- „ergo: er Fnokken et virkeligt

i - !. en Sætning der er saa uklar, at jeg jo næsten ogsaa

— uniiMv mit Eesultat saaledes. Kun ét eneste Sted i ,.An-

M Mail erindre den fli-ode. turiM-iU'. borst.'beklædte Kand af et Tidselblad.



tikritiken" staar der klart og tydeligt: „— hver Tnokstraale hos

de nu existerende Kurvblomster er = 1 Bægerblad.'"

Jeg har i min cit. Afhandl, imødegaaet L.'s fleste Beviser;

naar jeg ikke har gjort det ved alle og heller ikke agter at gjøre

det, er Grunden, at det turde være overflødigt. Jeg skal anføre

nogle af de Fakta, paa hvilke jeg støtter min Dom. Slægter som

Scoi'zonera og Tragopogon danne et Yderpunkt i én Retning; før

eller samtidig med Kronen anlægges 5 vorteformede Legemer paa

Bægerbladenes Stilling o: lige under og

,
der hos en Art Tragopogon ere de eneste

de periferiske Blomster, — der

voxe ud i kraftige Fnokstraaler, — der endelig i Misdannelser

blive tilbage, naar alle andre Fnokstraaler ere forsvundne, udviklede

som grønne Blade. De forenes tidligt ved deres Grund ved mel-

lemliggende Valk-Dannelser. Støttende mig herpaa og paa Sammen-

ligning med hosstaaende Familier slutter jeg: her have vi, som hos

de andre Gamopetaler, et sambladet Bæger, hvis 5 Flige voxe ud

i Fnokstraaler (endestillede Haar?). Meii det samme 5 -bladede

Bæger gjenfindes hos alle andre Slægter, baade dem, der have

Fnok, og dem, der ingen have, hos nogle som en kraftig og tyde-

lig 5-tandet „Valk", hos andre som en ubetydeligere og utydelig 5-

tandet Valk; hos nogle med de 5 Tænder staaende som hos Scor-

zonera etc. lige for Kronbladmellemrummene; hos andre med ure-

gelmæssige Stillinger, og Grunden hertil er denne : hos de Slægter,

hvor Bægeret endnu er kraftigt og anlægges tidligt, kan det stille

sig normalt, fordi Blomsterne endnu ikke trykke hverandre; jo

senere Bægeret fødes (efter Kronen, efter Støvdragerne, efter Frugt-

bladene o. s. V.) desto mere sammentrængt staa Blomsterne, og desto

mere maa Bægerets Tænder i deres Stilling rette sig efter Omgi-

velsernes Tryk. Er det bevist, at de 5 Vorter hos Scorzonera etc.

ere 5 Blade, maa det samme nødvendigvis siges om de uregelmæs-

sig stillede Udbugtninger paa [de lave Valke; thi hint Forhold

glider paa det jævneste over i dette.



Men nu de andre Fnokstraaler ? Hos Scorzonera. Tragopogon

o. a. ordne de sig med ofte bestemt paavislig Stræben efter Regel-

mæssighed; Sagen er. at jo regelmæssigere de første 5 staa, desto

i^tørre Chance have de efterfølgende ogsaa for Regelmæssighed, da

Bestræbelserne for at faa bedst Plads paa naturlig Maade føre til

Alternation; herved spiller tillige Omfanget af Fnokstraalernes Grund

i Forhold til den hele Bægerperiferi en Eolle. De kraftige Straaler

anlægges eller kunne ;)lt.saa anlægges i nogenlunde regelmæssige

Kranse med bestemt Tal i basipetal Følge. Er det et Bevis for

at de ere Blade? Xej — laaftigi' Haardannelser (Emergenser) kunne

iler kjendes intet sikkert. Exempel paa , at in Række Kranse at

selvstændige Blade anlægges i busii..>tal Ful-f. Me-u alle de andre

Slægter maa med i Betragtningen; der er f. Ex. Taraxacum. Først

anlægges en but 5-kantet „Valk" o: Bægeret; paa denne opstaar en

utallig Mængde haarformet-fine Fnokstraaler med en saa lav ana-

tomisk Uddannelse som vist intet kjendt Blad, i den fuldstændigste

Uorden (dog basipetalt); og i Misdannelse kan man finde 5 grønne

ribbede Blade udviklede neden for Kronbladmellemrummene, omgivne

iif Haarene. Vi have her et 5-bladet haarbærende Bæger. Andre

Slægter bek-ræfte dette; vi finde intet Sted komplet Orden eller

iM'Sterat Tal (undtagen naturligvis i Slægter med meget faatallig

FiK^kj. og vi finde Slægter, hvor Fnnkstraalerne anlægges i samme

Blomst basipetalt og akropetalt samt interkalært, midt mellem ældre;

dette kjendes ikke hos Blade.

Sammenligningen med beslægtede Familier fører til Bestyrkelse

af min Opfattelse. For det første holde (xamopetalerne med en

sjelden Ihærdighed fast ved deres Tal: 5 Bægerblade, 5 Kronblade.

5 Støvblade, 2 (— flere) Frugtblade, og Fordobling hører til de

største Sjeldenheder. Efter Hr. Lunds Opfattelse ville Kurvblom-

sterne staa som en ren Mærkværdighed mellem deres Frænder.

For det andet finde vi hos Eubiaceer Bægere dannede efter højere

staaende Blomsterdele og reducerede til lave ..Valke" lige som hos

selv til det Skridt, som disse gjøre videre for



at frembringe et Frøsprodningsapparat, finde vi Antydninger i Haar-

Miin maa i hvert gi v et T i Ifælde afgjøre. hvad Pnokken er.

Der er Slægter, hvor den alene er Haardannelser: Taraxacum,

Senecio o. a.; der er andre, hvor den er kraftigere Haar (Emer-

genser) eller Bladtiige, og hvor 5 af Fnokstraalerne repræsentere

selve Bægerfligenes Spidser (eller terminale Haar) som Scorzonera,

Cirsium o. a., ganske som de to „Blade" i en Krans hos de Krans-

bladede repræsentere Bladpladen, medens alle de andre ere uselv-

stændige Flige (Axelblade) ; der er dem , hvor hver Fnokstraale er

= 1 Blad, men saa er der kun 5 i Alt: Oaillardia, Catananche

o. a.; der er andre, hvor der er færre, og hvor Forholdet er tvivl-

sommere, som Bidens.

Jeg imødeser fremdeles Hr. Lunds Beviser for, at .,hver

Et Par Bemærkninger om Hr. L.'s Argumentation maa jeg

endnu, for senere mulige Tilfældes Skyld, knytte hertil.

Først den Sætning i „Antikritiken":

„Ingen vil nægt^. at den Funktion at besørge Frugtspredningen kan

overtages af Bægeret: og for saa vidt man nu gaar logisk frem. maa

For Tanken er alt muligt, og vi kunne med tænkte Muligheder

som Præmisser opstille vore Sætninger lige saa ., logisk" som

Telliamed, der udviklede Fuglen af Flyvefisken; men Naturfor-

skerens Slutninger maa deduceres af, gjennem Induktion fastslaaede.

Kjendsgjeminger. I den citerede Sætning er en Præmis ubevist:

hvorfor maa man „selvfølgelig" indrømme Bægeret Eet til at for-

anden Funktion end det sædvanlig har? —
man se, at jeg tillægger „Valken" en

Betydning — den er det egentlige Bæger, som

; alene til Stede (fnokløse Slægter), medens vi



aldrig finde Fnok uden, at en „Valk", et fæUes Fodstykke bærer

den. „Nu Hr. SamsøeLund!" I Antikritiken hedder det:

„I denne højtstaaende Familie'' (Kurvbl), „hos hvilken vi absolut maa

vente at træffe et Bæger, finde vi paa Bægerets Plads intet andet Organ

end Fnokken; saaledes er det — ikke hos en enkelt Slægt, men i en uhyre

Familie."

Alligevel omtaler L. paa en af de første Sider i „Forsøget"

Valken som almindelig bekjendt, og han véd fra mig, at den op-

staar ved selvstændige Delinger under Overhuden; staar Fnokken

paa Bægerets Plads, saa staar Valken, som bærer Fnokken, vel

ogsaa der. Men han fortsætter:

„Det er et vigtigt Moment, der taler for, at Fnokken opfattes som

Bæger.- (3 Linier efter:) „Hvad mener nu Dr. W. herom? Han

forbigaar dette Moment og paralleliserer uden videre Forholdet hos Agri-

monia med Forholdet hos Kurvblomsten."

Vi staa her foran et enten—eller. Enten anser L. Valken

for det samme som jeg, nemlig for en integrerende Del af Bægeret,

men hvordan kan han saa sige, at jeg „forbigaar" dette „vigtige

Moment",; det var jo netop en af Hovedgrundene hos mig til at

betragte Valken som Bægeret, at den stod paa „Bægerets Plads".

Eller L. maa anse Valken for noget helt forskjelligt fra Fnokken

(hans Bæger); men saa maa han, naar han sættor Videnskaben saa

højt, som det efter hans megen Talen om Videnskabelighed o. s. v.

lader til, virkelig indlade sig paa Spørgsmaalet om, hvad Valken

da er, og det saa meget mere, som hans Modstander har tildelt

den en bestemt og i denne Sag yderst væsentlig Betydning og

givet sine Grunde derfor (se min Afhandling om „Forgrening hos

Blomsterplanterne", min Afhandling om „Trichomer" og dens franske

Eésumé, og mit Foredrag den 10de Juni 1873 (som L. hørte), se

Oversigterne over Møderne). Da L. kjender alt dette, er det vist

„ikke god videnskabelig Methode" at gaa frem, som L. gjør i det

Følgende. Først vil jeg henlede Opmærksomheden paa det ube-

stemte „Nogen" i Ordene:

„VUde Nogen indvende: paa Bægerets Plads staar der virkelig ''t

andet Organ end Fnokken, nemlig Valken — saa er eu saadaii Indvending



uden Betydmnf,' — tin - dci ei hf^t saa li.lt no^'ot ]\ro(ls.>>tiunj,'-,foihoM

raelleiu iiioUen ()«• Vdlkoii, som dei u iiop t Mnd, i tmim>toilM,M mA\m\
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fejioi, on T'o Sidei' Doma'st \il |. ^ henix Jr ]> la Hi_iuiid I-
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luoifoi Vrilkon mgon Bet^diung kan li.uo. nemlig .it du mta Mod-

,Sadsiiart mau' (udhanet .if luig) „tillægger Valken en sa.rhg Bo-

tydning &om s\arende td et helt eller tddel-, nndoitrjkt fo-bl.idetl Bæger,

saa er man mdo paa Hypothesens Gebet o den Sag \edkommer os ikke

Jeg savner Oplosning om, luorfoi .,raan-' saa ei indo paa

Hypothesens Gebet, og h\orfoi L. ikke \il indlade siir paa med

videnskabelige Grunde at afvise , ilijelslaa mm ulykkelige „^ alk' ;

h\oifoi den skal føres ind paa Hv pothosens vildsomme mørke Gebet

og snigmyides — thi smgmudet bli\ei don og det med den bru-

taleste Logik; S. 100 træffe \i den først igjen:

.Men er der ellers ^osret i Blomstens Udvikhng, der tiler for, at

<n ^aldan 0\irgang kan \ære foregaaet og afsluttet. — der nævnes Valk-

'i.iiivlMMi h\.)rpaa Fuokkeu sidder (Dr Wajiuuig) ' ) . men dennes

'se- og an dl o Hmn o Pattod}

indifFoient Moment '• Og saa

Ide tu). at L. her førte Sagen .

science, poui qiii la véiité d



ikke saa, at han ikke er saa meget inde i Sagen, at de forskjel-

lige Parters Standpimkter ere ham klare. Det hedder nemlig:

„Men Dr. W., der ikke indfører nogen ny Tanke i Argumentationen,

Melr»di uden at bemærke, at hin Streng giver en anden Tone end før, samt

at ledsage som Bas Melodien, der spilles paa Instrumentets nye Strenge."

Jeg har nemlig fra først af spillet paa en noget anden

Streng end Koehne — nu haaber jeg, at han vil spille paa

den samme, som- jeg.

Endnu et Par Bemærkninger med Hensyn til Hr. L.'s Argu-

mentation (de aller fleste lader jeg ligge af Mangel paa Plads,

samt Tid og Lyst).

Det hedder: „Det lidet vi for Tiden vide om disse Forhold"

(Fnokkens Stilling) „taler vel ikke absolut for, men lige saa lidt

afgjørende imod Fnokkens Vurdering som Bæger", og der betones

i det Hele meget stærkt, at der foreligger saa „højst mangelfulde

litteraturhistoriske Data". Man kunde nu vente, at Hr. L. selv

anstillede Undersøgelser om Stillingen, men vi faa væsentlig kun

at vide, at der er en Del Slægter med forgrenede Fnokstraaler,

hvorved „den tilsyneladende Uregelmæssighed faar sin naturlige

Forklaring"; der siges os ikke en Gang bestemt, hvilken regelmæs-

sig Stilling disse Fnokstraaler da have (men for Resten existere de

da ikke en Gang). Derimod raabes der gjentagne Gange til mig:

„Maa vi bede om Fakta!" og endelig lyder hans Facit saaledes:

.,vi mærke os altsaa dette: Dr. W. har aldeles urigtige Forestil-

linger om Fnokkens Stillingsforhold" , i Stedet for, at man burde

vente følgende Logik: „Jeg, S. L., kjender Intet til Fnokkens

virkelige Stillingsforhold, thi dertil foreligger der ikke Data nok;

Dr. W. gjør det heller ikke; han kan altsaa muligvis have Ret

i, at de ere meget uordentlige, ligesom jeg muligvis i, at der er

Orden." — Retten viser sig at være paa min Side; mine oprinde-

lige Udtalelser have, naar Familien betragtes i det Store, fuld

Gyldighed. —
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Som Hovedstøtte for L.'s Mening, at Fnokken virkelig har

fuldstændig regelmæssig Stilling med bestemte Talforhold, tjene

navnlig Hofmeisters Angivelser i „Allgem. Morphol."; de lyde:

„Bel reichster AusbUdung des Kelclis der Compositen besteht derselbe

den Wirteha, z. B, 25 - gliedrigen bei Centaurea Scabiosa .... In den

meisten Fålleu bilden die Kelchblåtter nur einen eiuzigen spiit auftretenden

Wirtel, so der vielgliedrige der Hioracien, der etwa 15-gliedrige von Son-

ehus, der 10-gliedrige von Centaitrea Jacea, der 5-gKedrige von Bidens:-

Hr. S. L. glemmer her at øve Kritik; der findes ved enhver af

disse Angivelser en Henvisning til P ay e r steller Buchenaus Pigurer

.

tæller man paa disse Tallet af de afbildede Fnokstraaler og multi-

plicerer med 2 (Blomsternes ene Side er jo kun afbildet), faar man

H o fm e i s t e r s Tal. Det er mistænkeligt, at H. ingen andre Data har,

end netop de anførte ; man fristes til at tro, at han har sin Lærdom

kun fra disse Figurer, thi Pay er synes slet ikke at have søgt efter

Orden og bestemt Tal, hvor der er mange Straaler, og Buchenau

har ingen funden; og det bliver utvivlsomt, atH. maa have faaetsine

aldeles urigtige Data paa denne mildest talt letsindige Maade, naar

man bliver opmærksom paa, at Payers Fejl, at tildele Centaurea

Jacea smukt udviklede, regelmæssigt alternerende Fnokstraaler, gjen-

findes hos H. — den har ikke Spor af Fnok! Denne Fejl gaar nu

videre til Hr. Lund, og han udstyrer Naturen endnu lidt bedre end

H., idet den „etwa 15-gliedrige" Krans hos Sonchus, bliver til „en

15-leddet Krans" hos ham; kun Bidens med de 5 Tænder er

han saa forsigtig at stryge')- Med Hensyn til andre Data støtter

') Da jeg i Mødet Ilte Juni 1873 replicerede til L. og berørte Hofmei-

sters Bidem, afbrød Prof. Didrichsen mig midt under mit Fore-

drag for at meddele, at han dog havde fundet Bidens- Frugter med 5

Tænder. Jeg maa tro, at D. sætter denne Iagttagelse meget højt.

siden han vilde afbryde mig, forat meddele den; den er mig imidlertid

for fattig til, at jeg kan skatte den. Jeg har selv (ligesom forskiellige

andre) fimdet Tænder i større Antal (indtil 6) end de to, enkelte Arter

have det jo endog normalt; men jeg har aldrig fundet en Stilling

ganske som de supponerede 5 Bægerblade (se min tyske Afhandl.).

Jeg indbød Hr. D. til Møderne i Maj og Juni 1876 for at drøfte

dette og andet med ham, og beklager, at han ikke gav Møde.



Hr. L. sig til Kohne, meu dels refererer han liam urigtigt, dels

forglemmer han at tage Hensyn til de Udtalelser af Kohne (mod

Hofm eisters nys citerede Data om Henførelsen til 5-Tallet), der

ikke ere i Faveur af ham.

I Anledning af Hr. L.'s Tdtalelser om Planteanatomernes

Usselhed nu til Dags og af, at han forskanser sig bag vor Uviden-

hed, f. Ex. idet han gjør „opmærksom paa, at den hele Lære om Blad-

stillingsforholdene og deres Betydning ved Afgjørelsen af et Spørgs-

maal, som det foreliggende, i høj Grad trænge til en Revision,

der nærmest maa have til Maal at puste lidt Aand i de døde

Eegler", skal jeg tillade mig en almindeligere Bemærkning. Det er

aldrig heldigt at komme med for mange Udtalelser om, at der paa

det og det Punkt er meget at gjøre, med dunkle Antydninger af,

at den og den Forfatter ikke har set Alt, o. 1. ; man kan paa denne

:\iaade muligvis for en billig Pris skabe sig en videnskabelig Kapi-

tal og faa sig en Glorie paasat af umyndige Beundrere; men falder

saa Ens egne Undersøgelser ud i det Negative, som Hr. L.'s i det

foreliggende Tilfælde, kommer man selv til at staa i et mindre

heldigt Lys. — Jeg tager mig den Frihed at advare Hr. L. mod at

komme ind paa den Yej, men agter iøvrigt ikke at forhandle Kurv-

blomst-Spørgsmaalet yderligere med ham hverken mundtligt eller

E. S. Efter at ovenstaaende var sat, er det faldet mig ind,

at det maaske kunde misforstaaes saaledes, at jeg tidligere havde

lige saa mange Grunde for min Opfattelse af „Valken" som 'nu;

det havde jeg ikke, men dog nok til, at de fortjente en ægte

videnskabelig Imødegaaen.



Opfordring.

i/et er min Agt at udgive „Plantenavne i de skandinaviske, ger-

manske og romanske Sprog", affattede paa lignende Maade, som de

i 1867—71 ndkomne „Nordiske Plantenavne", i hvilket Øjemed

jeg er traadt i Forbindelse med Botanikere i Tyskland og Østerrige,

England, Holland, Belgien, Frankrige, Spanien og Italien. Der er

jo imidlertid endnu meget at føje til og rette i det allerede ud-

komne, og jeg tillader mig derfor at bede de ærede Herrer i de

tre nordiske Riger, der tidligere have ydet mig Bidrag,, lige som

Enhver, der maatte interessere sig for mit Arbejde, om den Velvilje

1) at oplyse mig om, hvad der er fejlagtigt i de omtalte

„Nordiske Plantenavne";

2) at sende mig yderligere Bidrag at folkelige Plantenavne,

helst skrevne saaledes, som de lyde i Folkemunde, og med Angi-

velse af det Sted eller den Egn, hvor de bruges;

3) at meddele mig Titlen paa Lokalflorer, Dialektordbøger,

Topografier og andre Bøger, hvori der findes Plantenavne.

København, i Maj 1876.



,
Hr. Baron Eg ger s's Afhandling om St. Croix's Flora >

it uden at kunne være korrigeret af Forfatteren, har el

Trykfejl og Tilføjelser ikke 1

Side 33, Lin. 2 f. n. tilføies: Maalet engelsk.

- 34, — 4—5 f. o. : St. Croix; hører ligesom (

østlige smaa Antiller og Jomfruøer til Kridttiden

(i Følge Cleve).

- 34, - 6 f. c: „sunken" læs: undersøisk. - Havets Dybde
mellem St. Croix og Jomfruøerne angives i Følge

Maalinger af E. Hamilton tU 4,000 Metres.

- 41, -
1500

Poinceana elata læs Poinciat

„Bitter-aste" læs „Bitter-ash".

Tanton læs Tantan.

Cassave læs Cassava.

Forland med læs Forland, mec

Granit læs Diorit.

Poindana élata læs P. regia.

Okeo Okro.

5 Byrsonima spicata Eich.JByrsonimi

Paullina læs PaulUnia.

Grøfter læs Kløfter.

Blomsterstilkens læs Frugtstilk«

17 f. n. indskydes: Andira inen

stard Mahagony og Dog Almor

JulL — Alm. langs Bække og i Skov.

„gulbrune eU." udgaaer.

indskydes: Frøene gulbrune.

efter Cæsalpinia tilføies (Poindana).

læs Cæsalpinia (Poincia',

Baudonin's læs Baudouin's

Mai-



[ f. o. : spærisk læs sphærisk.

i f. n. : polyachanta læs polyacantha.

'> f. n.: Securinega læs Securinga.

; f.o.: Argyrothamma læs Argythamnia.

9—24: Punktumet: „Efter en Meddelelse ,

Partiet" udgaar.

f. o.: Ode AprU læs 21de AprU.

I f. n.: Leveillé læs Léveillé.

f.o.: siger Carpol. læs siger i Carpol.

> f.o.: veribus læs viribus.

f. o. : efter Ascoholus tilføjes Ascozonus.

TaUene 11, 12, 13 forandres til 10,

f. n. : Ordene „bestandig uden Undtagelse

efter hos tUføjes Hannen af.

efter Tvivl tiKøjes (i det mindste de fø

38, - 3 f.n.: caudqu«

4(3, — 12 f. n. : arrondis

47. - 2 f.o.: cheval



Observations sur quelques Bactéries qui se rencontrent

sur les cotes du Danemark.

Eugeyie Warming,

octobre 1874, j'ai entrepris un examen, au microscope, des

ses d'algues et de zostéres colorés en rouge qu'on rencontre

salées qui entourent Copenhague. Je

,
que cette teinte rouge ne provenait

transformation chimique de la plante, mais de milliers

vivants, ayant un mouvement propre, et d'une coulem-

rougeåtre. Quelques spirilles enormes attirérent surtout mon atten-

tion. Je vis que j'avais a faire a des bactéries, et n'ayant trouvé

aucun renseignement, sur les organismes rouges, dans le travail publié

n a, voir le texte p. 417),

je m adressai å lui pour savoir s

vient de publier une nouvelle serie d'c

mentionnées ces bactéries rouges ;
j'ajoute ici quelques détails appuyés

sur des recberches par moi faites de 1874 a 1875.

M. Cohn cite toutes les observations faites antérieurement sur

la coloration des eaux douces et des sources minérales, eu Alle-

magne, en Italie, en Belgique et dans les P;)Ténées etc. Elles

remontent pour la plupart å l'année 1840; quelques-unes cependaut

sont d'une époque plus recente. On peut ajouter qu'eu 1841

A. S. Ørsted examinait les vases en Fiouie, aux envirous de

„Hofmansgave", et qu'il a constaté que leur coloration eu rouge



était due å la présence de V Erytkroconis littoralis, connue aujour-

d'hiii sous le nom de Merismopedia (voir p. 13 de ce Eésumé).

J'ai regu, par Tentremise obligeante de quelques botanistes,

des éehantillons de vases et d algues putrides rouges, recueillis sur

les points les plus opposes des cotes du Danemark, depuis Born-

holm jusqu'å Fanø dans la mer du Il^ord: je suis done en mesure

de dire que ce phénoméne se présente tout le long des cotes

danoises, et sans doute sur toutes celles de la Baltique et de la

mer du Nord, partout ou les eaux restent tranquilles, ou les masses

d'algues et de zostéres peuvent fermenter et pourrir, que ce soit

dans des baies fermées ou le choc des vagues ne peut les atteindre,

quantités de Zostéres. Celles qui s'engagent dans les baies s'y

trouvent souvent protégées contre les vagues par les masses ex-

térieures qui en obstruent l'entrée.

Les bactéries rouges apparaissent en été en masses si enormes

que le rivage de la mer se c&lore parfois d'un rouge intense, sur

une superficie de plusieurs pieds carrés; et en Jutland il y a une

petite anse que les gens du pays appellent „la Mer rouge". Mais

a la premiere marée haute, ou s'il survient une tempete, les algues

troublées, agitées, perdent leur teinte rouge qui ne se montrera de

nouveau que le calme revenu, et aprés que les bactéries, restées,

auront eu, pendant les mois de l'été, le calme nécessaire a leur

multiplication. Alors les masses bourbeuses reprennent une teinte

rougeatre, tantot rose, tantot couleur de chair.

Si les gros temps de l'automne ont chassé les bactéries de la

surface de la vase, elles ne se reproduisent pas ; mais on peut trouver

dans la vase, pendant tout l'hiver, des Zostéres et d'autres plantes

bactéries de rengourdissement oii les a plongées le froid de l'hiver.

J'on ai VU qui avaient été prises au mois de décembre dans

!""ii) 'rune mare. déja couverte d'une pouce de glace, et qui,

i ns. so remuaient avec boucoup d'agilité.

•
! ru a trouvé aussi dans des eaux douces, pres de Copenhague.

-ilt ,;^ snut les formes, ou å peu pres, indiquées par

'
'

'

'\- liii dans les eaux douces; pourtant la

' .uees différe légérement (!• c.-llc qui

r-'s les formes ne se rencnitifut {»as

i'iiie point; il en manque tantot une,



Souvent flottent sur Te

composées presque uniquemer

réunies en groupes de formes dive

immobiles ainsi que les cellules isolées qui se trouvent entre elles

(Clathrocijstis); c'est parmi et sur les algues du fond, poumes et

colorées par les bactéries qui s'y sont posées, que l'on remarque

le plus de vie. Lå oii la décomposition ne fait que commencer,

on ne tronve que de petits exemplaires des bactéries rouges,

notamment la Monas vinosa; dans les phases plus avancées de

la fermentation apparaissent les autres formes, ainsi que les espéces

communes grisåtres (incolores) des bactéries (Bacterium, Bacillus etc).

Si l'on dépose dans un bocal de la vase contenant des bactéries

rougeåtres, on peut les y cultiver assez longtemps, et leur couleur

se conserve inaltérée un certain temps; mais souvent elle prend

un ton lie-de-vin, le liquide devient mucilagineux , les formes

mobiles des bactéries disparaissent , et l'on obtient å la fin un

liquide infect, contenant en nombre immense des cellules de forme

sphérique ou elliptique, immobiles, qui donnent au liquide une

teinte rouge. J'en parlerai plus loin.

Le spectre de cette masse lie-de-vin différe un peu de celui

qu'a publié Kay Lankester (XII) pour sa „Bactério-purpurine".

Nous le donnons dans le texte danois pg. 317. Je n'ai pas ren-

contré le liquide couleur lie-de-vin dans la nature; mais lorsque

les feuilles de Zostéres se trouvent amoncelées les unes sur les

autres, elles présentent souvent des parties roses, d'autres pourpre

ou cai-min: rapparition de ces différentes couleurs dépend de la

maniére dont les feuilles se sont trouvées placées, ou couvertes

les unes par les autres. Je n'ai point observé de difference entre

les bactéries trouvées sur les partiei

lesquelles je désire appeler lattention

nberg). Yoir Cohn, n, page 164,

(t 2. J'ai étudié les formes que pré-

sentent les eaux douces et les eairt salées, sur divers points des

cAtes du Danemark. La couleur de la M. Okem'i est d'un beau rouge,

rarement aussi vive que celle de la planche de M. Cohn. Les

exemplaires provenant de l'eau de mer sont d'une forme ovalaire ou

cylindrique, droite, fortement arrondie aux extrémités (Fig. 1 a, c, i, k,_f)

OU quelquefois, plus rarement cependant, en forme de croissant



legerement toidu la Ijjt 1 I iei>ie'^eiitc des foiiiies

Les exempldiHS pus diiis 1 eau douce uiit d ordinaiR uii

])eu bpiralet. (lig 1, g) Quel(j[Utfoi^, raii^ i)lu'5 laituit

atttnu«s \ei^ les bouts (b h, I d e] Gtntialemcnt lei

pst de 5—6 [i (O 0()5—O 006 millim ) maii> elle ptut

;^ et 7 ^ lem longueui t^t doidinaiit de Å c\ d fois \

uiaib il eii ebt qui itteigiieut mie longutui de bO—80^

que dans les \eries ou on les a lonjrtemp> cultncs Pirfoib on

ea trouve de lougts (f et L), dont k plasma nest que seme de;s

petits points sombies, maib ordmaiiemeiit il contient aussi de t,ia-

nules lougeities bulfuieux fortemeut lofuuirents j( les nonmit

„giams des soufie (\oii p U) Lem grosseui peut attemdre i

1 n et nitmt duiuta^c Ln .^eneial ils sout rtpaitis (galement

bm t.ut k (Oips

Chez ]

maiquo un

Il paiait jilus lon^ diez ks pdits qut cht? les plus jriindb

non ^eukment dune knigueui relatnt mu^ ibsolut II peut s asritei

tandis que le coips dtmeme immobile il Cohn a deciit ks

mou\(ment du lorps Che/ ks petits il \ a opposition (dans k

momtmtnt) (iitre l(\titmib mtintuie et 1 anieie-trun mais k^

<^lu^ a\ou i st ittournei Ceux-ci out bs momemcnts louids et

knts, tmdis qut le^ petits, de fonue i peu pies bpheuqut

Dan.



meuveiit avec l)eaucou]i d'ag-ilité. Jc n'ai pas observo la division,

et je crois qu'ello ii"a lien qiie chez les petits.

J'ai rarenieiit vu de \ongs exemplaires semblables a c, mais cexix

qiie j'ai étudiés n'étaient pas étranglés par le milieu, et je n'y ai

obsen-é aunm syniptome ijuliqnant ai)itiu]e a so divisor. .Ainsi quo

l'a dit M. C olm. des e\eiii])laire^ peinont rostoi an repos, onipib's

ni gelée (..Zoogloea'-). Elles se présentent parfois en gron]»es

irréguliers (et nialgré sa petitesse e.\traordinairo, je considere la

Fig. 2 comme en faisant partie). mais j'en ai rencontré que je crois

apparteiiir a cette ospece, ot qui avaieiit forme de cliaiiie, c"est-a-

dire de .,Torula'\

2. Spirillum vwlaceum. Texte p. 325. rLYII, Fig.3. Je noniraerai

ainsi, jusqu'ii nouvel ordre, un petit organisme provenant des eanx

•^aiimatres. Il so rapproche de la Monas Okcnii, par sa forme spirale,

mais la spire est plus accusée, comme chez nn vrai Spirillum.

Comme la ^fn/ms Okenii, il a le plasma coloré, mais l'endochrome

est d'un violet phi's terne-, les granules sont plus lins, et Ton n'y

tnnne fjiie pen do gi-ains de soufre. Les plus petits ont presque

f(n-me de cn)i«;sant et ne présentent pas un tour de spire complet;

chez les plus grajids, la spirale (de gaucho) offre un peu plus d'un

t<'ur de spire. La hauteur du tour de spire est de 8—10 ji. son

diametre est de 1 a 1.5/^, et I'épaisseur du corps est de 3—4^^.

Les extromités sont tres-arrondies; elles portont un cil, et les

Monas Okenii.

3. Ophidomonas sayigidnea (Ehrenbcrg). (Texte danois p. 32fi)

PI. VII. Fig. 8. Dans les masses de \ase colorées (ni rouge, mon

les eauv douces de Copcnli.iijrue. ."VI. Cohn croit y recounaitre Y Ophi-

(Inmnnas sancjuinea d'Ehrenberg; cette derniére, cependant, devrait

<'ti'' plus miuce; car, selou Ehrenberg lui-meme. \' Opkidomonos

niv>t>nt nos eaux salées ont i

eaux douces (Fig. S.^/) "'^'"^

reprosentent peut-étre X Oph'

]>rnbablement ne differe pas (h



;nu do 4)iie \aiiait do lo <i o7 fi\ cluv quelquos-inis

ciialciit Id luoitio t't meiUL' loh -,t de la luutcui

10. texte p 828): eho/ d'autiob. nutciblenicnt phis

oecupaioiit pa'^ toiijouis le milieu il'iji. 8, t/, f/ oti ).

Poui le muu\ement, aoh ce resume p. 3n.

Jo 11 ai pa^ ob>,eno mui-iucnio la somneiitation; otje iitii ai pas

coiustati' iioii plii>> le (oiiiiiKii' oiiiout La dnisiuii paiait >'op( lei ties-

lapidoiiioiit, cos oinaiii^iiii ^ >e ii>mi)(nt tniit- i-cHip et tont d uii coiip.

connue (Oig-diiisim s i)a]a'-]t( -, 'j

-^Hiifn dishOUb. La Tiy. 6' niontie uno foiuio iii<'<iiilieie, qui a peut-

.tn d.. pioponsions a se dni.ei.

4. La Monas >jracilis ii sp. (Texte daiiois pc. 381 ,
1»1 VIL

liy.5) a otr- ti.Mn.o ^oo la pi o. donto et la M. Okntli, mais

heulement dan«; dt s i u.x i
>- LI' a li ((H})«; dioit, c\liiidn4Uo.

quil([iiefoi-^ plu':, i;i I- lun <\ -.. ^ ( xtit'iuitt's, (t biu^qiioiiitnt

de loMjuoui. Le plasma obt dun boau lose comme chez Id Mu>i(r,-^

ns. (Monai, vinoéa Ehieiib.: Mona

i Cohii; Rhabfiomojias roiea Cohu

La majeure partie des '



appartiennent a mie inéme espéce
,

quoique M. Colin pense
qu' elles en représentent plusieurs. Ce qu' elles ont de commun entre

elles, c'est une couleur roso si pale qu'ou ue peut la distinguer

que lorsqu'elles sont amoncelées eu masses larges, ce sont les

grains de souft-e, et des cils qii'on a de la peine å voir directement.

Monas vinosa (Elireiiberg ?) (Fig. 6, A, B). On eu trouve

dont le diametre est de 0,6 å 1 /i, et qu'il serait difiicile d'aper-

cevoir s'ils ne contenaient un graiu de soufre et s'ils u'avaient

, qiii mesureut 3,7—4 ft en longueur,

re. Hs sont trés-yifs dans leurs mouve-

i Monas vinosa d'Ehrenberg ? Ce point

La Fig. 6, D représente la Monas Warmingii, de Cohn
(texte pg. 333). Ce qui la caractérise, en-dehors de sa foiine et

de sa grandeur, c'est que les grains sont groupés vers les extré-

mités. M. Cohn décrit unmode de division spécial chez la M. War-
mmgii; mais, pour moi, je n'ai pu m'assurer si cette particularité

dans la division se produisait toiijours.

Chez la Mo7ias vinosa on peut remarquer la méme disposition

des grains de soufre (Fig. 6, B) ; et la M. Warmingii est reliée aux

petites par des grandeurs intermédiaires (voir les formes dessinées

entre A et D). Les plus longues que j'aie vues, avaient environ

15 ^ et 5—6 de grosseur. Celles de M. Cohn sont plus grandes,

„doch kommen auch kleinere vor", dit-il. Quelquefois la

separation commence plus tot sur un point que sur les autres.

Ses mouvements sont rapides, comme ceux de la Monas Okenii, et

souvent, surtout chez les formes irrégulieres , ils sont brusques et

inqiiiets. En general le cil est situé a l'arriére.

On trouve aussi, parmi les petites Monas vinosa, des exem-

plaires entiérement remplis de grains de soufre; ils forment le

premier échelon d une serie de gradations ascendantes qui les rat-

tachent aux grands exemplaires O de la Fig. 6. Ceux-ci ne diflerent

de la Monas Warmin^/ii qu'en un seul point, c'est qu'ils sont

remplis de grains. Hs sont peut-étre identiques a la Monas erubescens

d'Ehrenberg, laquelle a 14 ^ de long, et je les nommerai ainsi

dorénavant.

L'espéce nouvelle signalée par M. Cohn, Rhabdomonas rosea,

est représentée Fig. 6, /, L, M; cependant les fonues qui vivent

le long de nos cotes ne sont pas de tous points semblables å celles

que M. Cohn a étudiées en Thuringe: elles sont plus påles et ne



sont pas fiisiformes; leur grosseur et de 3—4 fi environ, Qiiant

a leur longueiir, elle varie entre 15 et 35/^, mais elle peut atteindre

å des proportions plus grandes méme que celles indiquées par

Cohn (Fig. 6, M); d'autre part, ces formes cylindriques sont reliées

aux petites, ellipsoidales, par une multitude de formes intermédiaires

(Fig. Q, F, E etc.) , et souvent l'on rencontre toutes ces formes

réunies dans une méme goutte d'eau; ce qui porte a admettre

qu' elles ne constituent qu'une seule et méme espéce.

Mais le nombre de ces formes ne s'arréte pas lå; si l'on trouve

des Monas Okenii contoumées en hélice, on rencontre également

ici toutes les formes, depuis les exemplaires droits jusqu'å ceux ou

la foime spirale est tres marquée et va au delå d'un tour de spire,

en passant par des formes intermédiaires oii la torsion est plus ou

moins accusée. Dans les groupes N, P, d, R, S, T, U åQ la

fig. 6, on trouvera toutes ces formes représentées, dans des gros-

seurs et longueurs différentes, et par des exemplaires plus ou

moins irréguliérement contournés.

Cette espéce nous olh-e done des formes tres - diverses : les

unes, sphériques, ellipsoidales, petites (il/onas wmosa d'Ehrenberg ?)

;

d'autres , de forme pareille , mais plus grandes {Moruxs Warmijigii

Cohn et Monas emhescens Ehrenberg?); d'autres longues et

cylindriques {Rhahdomonas de Cohn), d'autres enfin, contoumées

en hélice. Il me parait plus juste, de donner un nom nouveau å

toutes ces „espéces" : je propose celui de Bacterium sulfuratum.

Il y a pourtant un écart plus grand, entre les longues cylin-

driques et les grosses de forme sphérique, que chez les autres entre

elles. On rencontre facilement les formes intermédiaires entre la

Monas Warvmigii et la Monas erubescens, ainsi que celles entre les

cylindriques, droites et longues, et les hélicoides; mais entre ces

derniéres et les grandes formes sphériques, les formes de transition

directes apparaissent plus rarement.

Il semble que, des petites aux grandes, le développement suive

de préférence deux voies principales: l'une qui aboutit aux formes

épaisses, sphériques; l'autre aux formes minces et cylindriques. Entre

les grandes formes extrémes, il existe aussi une autre difference

dont il y a lieu de tenir compte : la M. Warmingii et la M. erubescens

sont tout aussi \'ives et remuantes qne les autres formes plus

petites, tandis que les longues cylindriques paraissent aussi lentes

que les longs spécimens de la M. Okenii.



Ces grandes formes noiis piacent du reste en face d'une question

importante: leur développement va-t-il plus loin? et jusqu'ou va-t-il?

Fiuissent-elles par former une sorte de spore comme VAscococcus, ou

comme la Cercomonade de MM. Dallinger et de Drysdale (VIII)?

Ou grandissent- elles encore davantage, et fonnent- elles des Beg-

giatoa? Les longs exemplaires cylindriques ressemblent aux petits

spécimens de la Beggiatoa alba, (Pl.X, Pig. 6, 7); il leur suffit

de rejeter leurs cils et de former des cloisons transversales pour

leur étre identiques, comme cela a lieu pour les Zoospores ordi-

naires å l'époque de la germination. J'en parlerai plus loin d'une

fa9on plus détaillée (p. 19).

Les plus petits exemplaires de la Monas Okenii ont 4—5 ft

de long, mais on trouve des Monas vinosa qui n'ont pas plus de

0,5 fx; celles -ci resteraient méme presque imperceptibles si leurs

mouvements ne les trahissaient. On peut aussi les distinguer graee

aux grains de soufre
,
qui apparaissent des qu'elles ont acquis une

certaine grandeur. Pourquoi ne pas supposer qu'au dessous de ces

formes il en existe d'autres, en nombre infini, de plus en plus

petites, que je ne puis apercevoir avec mon microscope (Seibert

& Erafft, Obj.VII et IX) et qui, par une gradation insensible se

relient å des germes dont la taille no dépasse pas celle des germes

de la Cercomonade de MM. Dallinger et Drysdale?

Une gradation ascendante, des plus petites formes aux plus

grandes, comme la représente la figure 6, no prouverait pourtant pas

qu'il y ait développement reel des petites aux grandes. Pour démontrer

scientifiquement que les petites formes produisent les grandes, il fau-

drait isoler un exemplaire et le suivre dans ses développements : expé-

rience qui présente d'énormes difficultés. Done, jusqu'a réussite

compléte, il faut, pour faire- admettre la vraisemblance de ce développe-

ment, employer d'autres méthodes. Ces formes ont en réalité la faculté

de se développer dans le sens de leur longueur; et la preuve, c'est qu'un

groupe soumis a une longue culture n'arri\e jamais a produire des

individus infiniment petits, malgré son mode de division continue.

Lorsque des Zostéres amassées sur la plage commencent å

entier en décomposition, elles se couvrent de taches couleur-de-chair

causées par la présence de bactéries, et surtout de petites formes

[Mon. vinosa); les gi'andes ne se montrent que lorsque la décomposition

est plusavancée: ce qui indiquerait que celles-la produisent celles-ci.



Le mode de composition des groupes trouvés dans différents

trous OU mares, domie des indications analog-ues. J'ai examiné

l'eau et la vase des fosses, mares, etc. de plusieurs localités, oii

j'ai trouvé, réunies, presque toutes les formes de Bact. sulfuratum,

et de plus la Monas Okenii et V Ophidomonas etc. En d'autres

endroits, on ne rencontre p. Ex. que la Monas Wainningii de toutes

grandeurs, jusqu'å la petite Monas vinosa, avec la méme disposition

des grains aux deux poles; ou la Monas eruhescens , seule, mais

en serie compléte. Bien souvent j'ai pris des échantillons d'eaux

OU dominaient les Rhabdomonades de toutes grandeurs, depuis

3—20 jui de long, mais presque toujours de grosseur egale, ou

å-peu-prés: par exemple, de 3^ pour certaines associations, et de 2,

dans quelques autres; et souvent ces associations présentaient, con-

fondus ensemble, des types droits et spirales avec toutes leurs formes

intermédiaires , mais presque tous de grosseur uniforme dans une

méme association. C'est qu'une localité semble imprimer, sur tous les

exemplaires, une marque particullére
,

qu'une sorte d'hérédité rend

encore plus frappante: c'est-å-dire que les individus nés d'une

division ont, en régle générale, méme grosseur que leur mere. Sur

d'autres localités, toutes les formes sont mélées; et il faut renoncer

a les dasser par espéces, comme on serait tenté de le faire pour

les associations qui offrent une méme marque caractéristique.

Si l'on examine ce groupe (ou cette espéce) de bactéries,

PI. VIII, Pig. 6, on ne trouvera pas extraordinaire ce que M. Eay
Lankester dit åuBactermm Tervio et du Bacterium lineola (XII,

p. 424): „Is also seems probable tliat each of tliese species lias a

sphærous, a biscuitsliaped, a bacillar, a serpentine (Vibrio)*), and

possiblj a spiral {Spirillum) form or pliase of plastid."

Les bactéries sont douées en réalité d'une plasticité illimitée,

et je crois qu'il faudra renoncer au svstéme de M. Cohn et de

quelques autres savants, qui caractérisent les genres et les espéces

d'aprés leur forme. Peut-étre aboutirons-nous a un seul genre dont

les espéces sont physiologiquement définies (et dont M. Cohn a jeté

les bases), mais qui se présentent sous les mémes phases, sauf

quebiues differences de taille etc. C'est a ce point de vue que



Peut-étre aussi devralt-on admettre d'autres fonnes dans c

espéce.

yal)Ifs t't qui paraissent eiict

corp« ])tMit varioi- onlro 1,5 ot 2,6 /i. Ce qui distinuiio r

non seulemout ses allures si ^ivos ot j>a spiro beaueou

des cclluk's immobiles, ayant la niéme couleur et les nr

ns do soutVe (iiio le Bacterium sulfuratum, de foiiue globiih

coilules 5,0 im.ntiuit

bi souh foinie do 'Jh.



Les formes cylindriques du Bacter'mm sulfuratum (Rhabdom.)

ont saus doute aussi des phases de repos; mais il me parait

vraisemblable que la reproduction n"a pas lieu lorsqu'elles sent

dans eet etat, pas plus que pour V Ophidomonas ; dans tous les

cas, elles ne forment probablement jamais d'agglomérations.

Il est certain que nombre de ces cellules globuleuses ou

ovoides, pas toutes cependant, sont des B. sulfuratum au repos

(PL VIII, Fig. 3, 4). Dans un petit trou a vase, de quelques

pieds carrés, je n'ai vu — pendant toute une année — que des

formes au repos (comme Fig. 4), mélées pourtant de quelques rares

formes mobiles. Celles -lå se rencontrent souvent sous la forme

dessinée Fig. 4, «; il est done pennis de supposer qu'elles se re-

produisent par le inéme mode de division que la Merismopedia.

S "il en est ainsi, et si ce sont vraiment des M. vinosa et eruhes-

cens au repos, il y aurait done changement dans la direetion de

leur division et dans leurs caractéres distinctifs: axe déterminé, extré-

mitcs déterminées (plus déterminées encore par les cils), disparaitraint.

Mais plusieurs de ces groupes de cellules ovoides appartiennent

sans nul doute å la Clathrocystls roseo-persicina (Cohn; textep. 45;

PL VIII, Fig. 3, g), dont le rapport pourtant avec la Monas vinosa

est loin d'étre établi clairement; la supposition de M. Cohn, que

les Monas vinosa pourraient bien étre les Zoospores („Schwarm-

zellen") de la Clathrocystis, en est une preuve.

On trouve communément, sur nos cotes, des globules ou masses

celluleuses solides ou creuses et percées irréguliérement de part

en part: M. Cohn les eomprend dans le genre Clathrocystis. En

certains endroits, ee sont elles qui forment la majeure partie des

organismes colorants; mais elle ne répondent pas tout å fait å la

description quen donne M. Cohn: 1", je n'ai pas remarqué d'en-

veloppe gélatineuse autour de ces groupes; 2°, les parois des glo-

cellules; moins souvent, en une seule couche; et j'ai trouvé bien

des globules dont la cavité était divisée en plusieurs chambres,

par des cloisons assez épaisses. Je n ai pas rencontré de globules

mobiles.

Il a été dit plus haut qu'une infusion, oii l'on a laissé des

bactéries rouges, tres -souvent devient mueilagineuse , change de

de couleur, et toume å la teinte lie-de-vin. Evidemment, c'est

une décomposition des bactéries rouges. La masse principale est,

en grande partie, composée de groupes amorphes de cellules comme
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Fig. 3, a, e, h, i, PL VIII, ou en forme de Clathrocystis
; quelque-

fois, de Tomles (PL VHI, Fig. 5); 9a et lå, 011 aper^oit uiie Rhab-

domonas rosea ou une Monas Okenii. Tous ces organismes ont

subi certaines transformations; ils sont tous immobilles (morts);

ceux qu'on range parmi les Clathrocystis ou les Monas vinosa, sont

toujours rqses; mais les grains de soufre å cercle foncé out dis-

paru, et on remarque des corpuscules, trés-réfringents
,
qui — en

rapprochant ou en éloignant l'objectif — paraissent ou presque noirs,

OU trés-clairs, comme des grumeaux do plasma coagulé. Quelquefoi.s

ces grumeaux font défaut, et on ne voit que des points, excessive-

ment petits, dans le plasma rougeutre. Quelquefois les cellules se

présentent comme la Fig. 3, i.

8. Merismopedia Uttoralk (Ørsted) Kabenhorst, XIII, 2, p. 57.

Erythroconis littoralis Ørsted, XV, pg. 555. Texte p. 351. PL Vni,

Fig. 2. La difficulté de dasser une si grande quantité de petits

organismes ayant entre eux tant de ressemblance, et de les ranger

å la place qui leur convient, s'augmente encore de ce chef, que,

dans tous les cas, il existe encore un organisme dont les cellules,

sulfuratum, ou a de petites cellules isolées de Clathrocystis. Cet

organisme s'appelle Merismopedia littoralis ; il a été décrit par Ørsted,

en 1841, sous le nom å' Erythroconis littoralis; la description de

M. Kabenhorst péche par bien des points. Cette Merismo-

pedia se montre par tout le long de nos cotes : et sur certains points,

la plage et' les mares. Le plasma d.' sos cellules est incolore,

comme celui de beaucoup de MoiKts riwu^a: .mi bien, elles sont

families et surtout attire l'æii sur elles, co sont les grains de

soufre rougeatres ordinaires, entourés d'un anneau trés-foncé. Ces

grains sont, selon la grandeur des cellules, au nombre de 1, 2, 3,

ou 4; il faut les considérer comme une marque distinctive de cette

En general, ces cellules ont de 1,2 /i de diametre, Fig. 2, a:



qui est plus rare; je n'en ai trouvé que des families isolées. Cette

espece oiTre avec la M. Uttoralis plusieurs points de dissomblaiice :

ses cellules sont beaiicoup plus gi-aiides — leur diametre est d'or-

(linaire de 2,5—3 ji, et qiielquefois. maia plus rarement, de 1,5 pi

einiruii (6, c); son plasma est d"un vert bleuatre, bien distinct; son

contour periphériquo et-t en ironéral plus épais et plus sombre,

iiotamment choz les exemi)laires d'une certaine grossenr; enlin il

t'st rai-o de la reucontror on families de plus do 4 ;i 8 tétrades.

Mais ce qui me semble d"uu grand interét, c'est que J"ai

trou\é lin excmplaiie, uuKiiie, (Fjg. 1, c), a grains rougeåtres pareils

aiu grains sulfureuv ordiuairos: ce qiii prouverait que les cellules

g-lauques peu\ent en produire, (|iioiqiic par exception. Je crois quo

la Merismopedia vert bloiiatie n'ost autre chose que le Goniuia

(jlaucum d'Ehrenberg (IX, Tabl. III, Fii?. V), renoontrc par lui

„nn Secwassei bei Wisraar-'. On trouve aussi dans la biére

une Merismopedia incolore et sans grains: mais Je n"ai jamais vu

de famille de cette esi^éce, a\ant plus de 4 eellules. La division

des cellules, dans ces deux especes de Merismopedia, n'a pas tou-

!>. Les Becjtjiutoa. ('os Schizophvtes se trouveiit en quantitcs

imniotiscs sur nos cotos, sur les livagos plats et tranquilles, et dans

U"-^ i.inaux de Coi)oiihaiiue: ellos recoiurent la vase d"iiiie couche

.Hirs, mais jamais de fa<;0n reguhere; et ils

roux puur donnei" aii\ filaments une couleur

"apen-oit point de cloison^ , niais ni (^n L



sont ceux des Oscillariées ; cette espéce peut presenter uue grande

Je rapporte a la Begglatoa arachnoidea Rab., les formes repré-

sentées par la Pig. 5, PI. X. Cette espéce n'est pas moius conimune,

sur nos cotes, que la précédente. Sa grosseur varie entre 5 et 8«;
rarticulation des filaments est nettement indiquée, ou par Tordon-

nance des grains — ordinairement tres - nombreux — ou par des

étranglements latéraus. La hauteur des articles est å peu pres

egale å la grosseur, quelquefois moindre. Les exemplaires å grand

nombre de grains paraisseut trés-foncés, vus au mieroscope. Chez

quelques-uns d'entre eux j'ai observé une flexibilité egale, méme
au cæur de l'hiver, a celle que constate M. Cohn dans sa descrip-

tion de la Beggiatoa mirabilis. La Fig. 5, a (grossissement 320)

doune une idée des replis siuueux qu'on peut obsei-ver chez ces

filaments, et qui en un clin-d'æil peuvent changer tout-a-fait.

Beggiatoa minima (Pl.X, Fi'g. 10; Texte p. 53). Je designe par

ce nom une nouvelle espéce infiniment petite, trés-agile et trés-flexible,

que j'ai assez souvent rencontrée. Les plus longs exemplaires que

j'aie VUS avaient environ 40 ji de long, et å peu pres 1,8^—2 jm

de grosseur. Leurs articulations affectent la forme de stries fines

et transversales, et la hauteur de chacun des articles est tout au

plus de la moitié de leur épaisseur ; cette espéce est grisåtre comme

les bactéries commuues; quant aux grains sulfureux, je n'en ai pas

trouvé. Je n'ai vu que des exemplaires tres flexibles, qui se

tordent comme des vers et avancent avec une grande rapidité.

Une quatriéme espéce de Beggiatoa, trés-commune sur nos

cotes, et qui mérite d'étre rangée dans un autre genre, c'est la

Beggiatoa mirabilis Cohn {UI, p. 81, PLI; IV, p. 61, PI. I et 11;

ma planche X, Fig. 4. Texte p. 357). Les exemplaires que j ai vus

n'étaient pas aussi flexibles que ceux qua rencontrés M. Cohn.

Leur grosseur était de 20 å 40 //. L'articulation est nettement

indiquée, soit par la disposition des grains ranges en lignes trans-

versales (Fig. 4 , a , d), soit par des membranes transversales que

font ressortir des sections longitudinales optiques (Fig. 4, b, c).

Souvent aussi l'étranglement des cotés des filaments aide å

constater la présence de rarticulation (Fig. 4, c\ La hauteur des

articles est de ^ a *.i de fépaisseur; les cloisons sont fornu-es

par des lames ou feuille

courbure souvent irrégulié



Les grains différent un peu des grains sulfiireiix des autres

Beggiatoa et des bactéries mentionnées plus haut. Rarement ils

sont rougeåtres; d'ordinaire, la partie claire est d'un blanc \if;

trés-souvent ils ont une forme anguleuse cristalline bien prononcée.

J'ai quelque raison de croire que leur nature chimique est un peu

différente, mais surce point mes observations ne sont pas achevées,

Leur position est tout autre. Chez les Schizophytes dont il a été

question ci-dessus, les grains sulfureux sont fixes dans un plasma

a consistance plus ferme, au milieu de la cellule, et non dans la

périphérie. Mais l'intérieur, chez cette espéce, est une vacuole, ou

dans tous les cas un plasma plus liquide dans lequel se voient

des grains, non pas des grains de soufre, mais plutot des globules

de protoplasma au mouvement moléculaire: ce que je n'ai obsené

chez aucun autre scMzophyte.

A l'intérieur de cette vacuole on aper^oit aussi, et frequem-

ment, comme des cordons protoplasmatiques. Le protoplasma parait

étre toujours amoneelé irréguliérement le long des r

laires; et c'est principalement contre

loges les grains cristallins réfringents.

Outre ces quatre Beggiatoa, j'en ai

lesquelles je communiquerai plus .tard i

Je n'ai jamais rencontré cette Beggiotoa sans qu'elle fut ac-

compagnée de certains organismes du plus haut intérét, dont parle

aussi M. Cohn. Ils sont représentés sur la pi. X, Fig. 2. Ce

sont des corpuscules sphériques, ellipsoides, ou méme cjlindriques,

å extrémités arrondies, absolument comme la Beggiotoa mirabilis,

a laquelle ils ressemblent parfaitement pour la grosseur, l'aspect

et la forme des grains souvent anguleux et fortement réfringents.

La ressemblance est méme si compiéte qu'on pourrait les considére.r

comme de petits exemplaires de la Beggiotoa mirabilis. Les plus

petits exemplaires (en forme de globule) ont 20 ju de diametre;

les plus grands,, une longueur de 85 fi et une grosseur de 26 fz.

ment enorme (observé une seule fois) que représente la Fig. 3, et

dont le diametre est d'environ 80;/. Lei

'Ti i*-' analogie avec ceux de la Beggiati

inlement sur le porte -objet, mais il est rare de les

une immobilité compiéte. Quelquefois méme on rene

; iitlaire aussi long que celui représente Fig. 2, c, qui

dresiser sur une de ses extrémités pour retomber bientot.



de nai pas vu trace de cils: un seul exemplaire {big.2, é)

était comme revétu de cils trés-courts, sur une
]

c'est la sans doute quelque chose de tout diffe'rent.

différent de la Beg. inirahilis par l'abseuce de cloisons transver-

sales (visibles!), et par la position des grains qui ne sont pas seule-

ment adossés aux parois exté rieures, mais peuveut aussi occuper

I'inte'rieur (au mojen de re'actifs on peut détacher dos parois le

contenu des cellules ; Fig. 2, d); et enfin
,

par leur faculté de se

reproduire par division.

Je n'ai pas eu occasion d'observer l'acte de la separation;

mais on trouve toutes les formes intermédiaires possibles entre celles

qui sont un peu étranglées, quelquefois méme d'un seul coté

(Fig. 2, c), et celles qui, presque divisées, sont sur le point de

former deux nouveaux exemplaires sphériques. Pour moi il est hors

de doute que ces petits organismes ont la faculté de s'allouger eu

filaments Beggiatoa mirabilis, dont ils représentent poui' ainsi dire

la phase d'adolescence
;

pour devenir des Beggiatoa mirabiUs , il

leur suffirait d'arréter l'opération de la division, de former des

cloisons transversales et de parfaire la vacuole.

H y a aussi de petits exemplaires de la Beggiatoa mirabilis

qui ne sont pas méme aussi longs (Fig. 4, d) qiie beaucoup de ces

organismes, que dorénavant j'appelerai germes de la Beggiatoa.

Mais une question å laquelle je ne saurais répondre, c'est

celle -ci: Comment naissent ces petits exemplaires charges de la

propagation de l'espéce? Proviennent - ils de spores fonnées dans

les grands? Les autres Beggiatoa ont-elles des gennes analogues?

La Monas gliscens d'Ehrenberg (IS, p. 13, PI. 1, Fig. 14), parait

leur ressembler, mais elle est beaucoup plus petite; est -elle une

forme correspondante d'une autre Beggiatoa? Si O. F. Muller a

fait mention de ces germes de Beggiatoa mirahi/i.-^ , ce doit étrc

vraisemblablement sous le nom de J'olmx globulus (.MiUler, XVIIL

p. 13, PI. 3, Fig. 4).

10. Je passe maintenant a deux autres organismes, qui, sous

certains rapports, ressemblent a ces germes, et tres - probablement

doivent étre classés parmi les bactéries (Texte p. 363). Dans les

eaux putrides, salées ou saumåtres, oii Ton trouve des Beggiatoa

etc, j"ai rencontré la forme représentée PL X. Fig. 1. Ces orga-

nismes se tiennent de préférence dans les couches supérieures de

goutte d'eau sur le porte-objet, on pourra trouver des centaines de



ces organismos. rounis sui un soul ])omt, ou se jouant dans tontos

le> flirections a\cc nne Mtesse mencilleuse

TK ont foirae spluiiqne on cnalaire. lom diametre \aiie entio

") 6 et 15 p,, il est rare qu ils soicnt partout remplis de grams,

U( luralement, ce n'est qu d Tune de leuis extiomitts. et Tantio

bnut le^te clair et h}alin Parfois ils sont presqiie entieiement

h}alins Dans la partie tnaliiie on \oit quelquefois comme des

coidons do pintoplasma Par lem aspect, leur gioupement ou dis-

position (tout contie la pdipheiiej et 1 effet que prodinsent siu

eiix les Kactifs, ces giain^ ressemblent beaucoup a ceux do la

Beggiatoa mirahihs, ils ont un eclat cnstalhn enc^re plus prononce,

ils sont angulanes et tres-refnngeiits. Ils sont d'nno coulem

blanchatio tirant sur lo bien d aciei . qui se detache \i\emeiit sm

C'est par dnision quo ces organismes' se leproduisent , mais

en sens longitudinal, la coupe passant et pai le bout Inalm

par le bout clair, tantot par l'extn mite foncio un des exomplaires

dessmi-^ somble faire exception a cette regle Quand 1 icte de la

diMsion est presquo tcrrame, on \oit sVlancei comme un double

globiile a la marche agitie II ost rare que eet oiganisme intoi-

lompe quelcfuos mstants 'ses iuou\ements comme la plupart des

conscrve sa plcine \italito TI tourne autoui de son a\o limei-

tndmal le bout opaqiie ost ciniialemont eii aiiieu luais il peut

cependant so tiou\oi cri tete Les exemplcUle^ on tiain de se

diMser ont do^ mou\omonts plus iiitgulieis et comme disoidonnes;

mais du itsti il 11 \ a ji i> de dift* rerne sensible entre lem mode



elle se distingue diffieilement d'im corps cristallin inorganique.

Elle est plus petite, (de 4 a 5 ii de longueur sur 3 fx de largeur),

do forrao ovalaire, légérement courbée quelquefois et presque en-

tiHiciiient remplie de ces corpuscules cristallins et tres -réfringents

dunt nous avons parlé plus haut. Souvent des parties restent vides

et hyalines, pres du bord, et la font paraitre irréguliérement angu-

laire. Ses mouvements sent tres-rapides comme dans l'espéce que

nous venons de décrire; mais, placée sur le porip-objet. elle semble

mourir plus vite.

A la premiere vue de ces deux monades, je me suis demandé

si ce ne seraient pas des zoospores de la Beggiatoa mirahilis; mais

cette opinion n'est pas admissible. Poui-tant, je n'ai pas encore

abandonné l'idée que les monades, dont se compose le groupe entier

Les exemplaires longs, placés å droite dans la Fig. 6, PL VIII,

ressemblent tellement å de petits exemplaires de la Beggiatoa alba

qu'ils ne s'en différencient presque uniquement que par la présenee de

cils, d'ailleurs assez difficiles a découvrir; mais le rejet des cils est com-

mun a toutes les zoospores å l'état de germination, et en effet, plus les

exemplaires du Bacteriwn sulfuratum s'allongeut, plus leurs mouve-

ments deviennent lourds et penibles comme chez la Beggiatoa,

plus le cil semble perdre en importance. D'ailleurs, il en est de

méme pour les exemplaires longs de la Monas Okenii. Mais alors

qu'advient-il des exemplaires plus gros, plus sphériques de la

Monas erubescens et de la Monas Warmingii? Se transforment-ils.

en grandissant, en Beggiatoa aracJinoidea?

Je ne puis répondre å ces questions, mais il me suffit de jeter

un coup d'æil sur la Beggiatoa mi^-abilis et ses gennes pour lu'

pas les traiter de pures fantaisies. —
Tous les organismes mentionnés ci-dessus (1—10) se ressemblent,

;i quelques exceptions pres, en ce qu'ils contiennent ces grains carac-

téristiques, souvent rougeatres, et fortement réfringents, qui, selon

M. Gohn, sont des grains sulfureux. Sout-ils t'i;'alement sulfuroux

dans la Beggiatoa mirabilis, la Jfuiias ^fullrr/' et la Mnnrn; t'alh.rf

Je n'oserais l'affirmer encore.

Il convient de ranger avec ces scbi/
q

''^t^ ^
.
: i- ; : iin-

proprement, certaines amibes qui dévon ;; le

monades sulfuriféres et les digérent, al is

grains sulftireux. La PL VH, Fig. 6. r ns
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iudividus de la Monas vinosa et im de la Monas Okenii. Ces

amibes peiiveut passer a l'état de repos; lorsque certaius exem-

plaires ramassés en forme de globule (Fig-. 6) renferment des grains

sulfureux, provenant des mouades par eus dévorées, ils peiivent

ressembler beaucoup å des exemplaires de Monas Millleri
,

par

J'ai VU xxae Astasiaiy) dont Textrémité postérieure était rougea-

tre, et dout la couleiir rappelait tout å fait celle de la Monas

Okenii, eu compagnie de laquelle elle avait été trouvée.

Je ne crois pas que ces grains sulfureux et cette coulevir rouge

soient avec ces organismes dans des rapports biologiques.

Dans le plasma des Scliizophytes dont il va étre parlé, on ne

trouve jamais cette sorte de grains comme dans celles dont il a

été parlé plus haut. Quelques-unes semblent ne se rencontrer que

dans Teau salée, les autres sont les formes communes de bactéries:

si j'en parle, c'est que j'aurai å faire 9a et lå quelque petite obser-

vation. Celles qui vivent dans les matiéres putrides amoncelées sur

nos cotes affectent parfois des formes encore iuconnues.

11. Spirimonas Cohnii, n. sp. PI. YII, Fig. 4; Texte p. 370.

On la rencontre sur plusieurs points des cotes danoises, toujours

et seulement dans des vases infectes et dans un etat de décom-

position assez avance. C'est une bactérie elegante å la spirale

tournée vers la gauche, au corps aplati comme un ruban, mais

quelquefois, parait-il,. un peu anguleux. J'ai vu rarement des

exemplaires ayant plus d'un tour et ^M de spire; l'hélice est al-

lougée, la hauteur est de 6 å 9 fois plus grande que le diametre:

ordinairement, de 9—20/^, tandis que le diametre est de 1,2—3,5//.

La largeur du corps — du coté large — est de 1,2—4 fi.

Souvent les bords paraissent plus épais et plus foncés; quelque-

fois une OU deux stries descendent le long des cotés. Généraie-

ment, les bouts sont pointus, mais quelquefois l'un d'eux est

large et tronqué, et les stries foncées paraissent emettre un leger

prolongem«nt (Fig. c). Les exemplaires ainsi teiminés viennent sans

aucun doute de se former par division.

Tne seule fois j'ai vu moi-méme s'opérer cette division: elle

quelconque.

Cet organisme



OU aux deiix. Il se meut avec une rapidité extraordinaire , sans

direction réguliére, comme les spirilles, et me semble devoir étre

range dans le genre Spiromonas, établi par Perty (XIX, p. 171;

saillant est l'aplatissement du corps contourné en spiral.

La Spirochæte plicatiUs Ehrenb. (texte p. 372) est commune

sur nos cotes. Aiitant que j'ai pu m'en assurer, quelques-unes des

formes trouvées ne s'écartent pas des descriptions données par MM.
Cohn, Ehrenberg, etc. D'autres sent un pen différentes

;
peut-étre

est-ce une espéce å part? (voir les fragments représentés Fig. 13,

PI. X). Elles présentent des ondulations, dont chacune est formée

d'ondulations plus petites, d'une hauteur de 2 ^^ envirori; il faut

2—5 de ces demiéres pour en faire une grande, mais le nombre

des petites spires comprises dans une grande peut varier quand l'or-

ganisme est en mouvement, dans un seul et méme exemplaire; les

grandes sont au nombre de 6 ou 7, en general. Mes observations

sur leurs mouvements sont d'accord avec les descriptions déjå

Je n'ai pas remarqué d'indices certains d'articulation , ni

de cils. Cette espéce a certainement la méme structure qu'une

espéce enorme que j'ai quelquefois rencontrée sur nos cotes et que

je crois étre une espéce nouvelle de Spirochéte.

Spirochæte giganten, n. sp. (PI. VII, Fig. 7; Texte p. 374).

La Fig. 7, a, a', a" offre, selon moi, le type de cette espéce.

Elle a le corps grisåtre, le plasma granulé tres -fin, mais sans

trace de grains sulfureux; le corps est cylindrique, brusquement

tronqné par les deux bouts, d'une épaisseur d'environ 3 «, et se

contourné a gauche en une hélice dont les spires sont å peu pres

trois fois plus hautes que profondes. Hauteur : c. 25 /i ; diametre

c. 7-9 ^.

Le plus long exemplaire qu'on ait encore rencontré avait 16

tours de spire (Fig. 7 a", å un grossissement de 166). Je n ai

pas aper^u de cils. Cette forme est flexible, pas autant cependant

que la Spirochæte plicatiUs.

Dans une localité il n'y avait que des exemplaires morts

(Fig. 7, b); ils étaient moins longs que ceux de la Fig. 7, a, et a

spire plus allongée. Hauteur: c. 35 //; diametre: c. 5-— 6 fi.

Dans un autre endroit, il en a été rencontré un tres-petit (Fig. 7. c),

qui doit étre range certainement dans cette méme espéce. Enfin
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j ai reiicontré des fonnes pareilles å la Fig. 7, d (la fig. de gauche

est moins grossie qiie l'autre), qui différaient cependant par trois

points: les dimensions de la spire (liauteur: 36—40^), l'épaisseur

du corps (1,5—2 fx), et l'inclinaison de l'hélice, å droite!

Parmi tous les organismes spirales dont nous parions ici,

c'est le seul dont le corps ne se torde pas å gauche.

A en juger par son dessin, la Spirimonas de Per ty peut étre

tordue å droite ou å gauche; il en est de méme des Spiruli7ia.

Je n'ai pu ohseryer directement s'il y a articulation chez ces

Spirochétes, relativement géantes; cependant, dans une certaine

localité , il a été vu beaucoup d'exemplaires en morceaux (voir

Fig. 7, h). Ces fragments m'ont paru indiquer une articulation

invisible. ' Il se peut que Tarticulation soit particuliére aux Spiro-

chétes, qui en cela différeraient des Spirillum; pourtant, je suis

plus porte a croire que tous les Spirilhm, et peut-étre toutes les

bactéries å corps allonge, sont articulés d'une maniére in-

visible. (Pour Topinon émise par M.Klein sur

voir le texte danois p. 376.)

Sur les points oii les algues entassées ont atteint un certaiu

degré de putréfaction , on trouve rassemblées toutes les especes

en décomposition, il se déposo å la surface de l'eau des pellicules

de bactéries, grises et cassantes. Je n'ai jam ais rencontré, dans

les infusions d'eau salée , des masses de Zoogloea aussi énonnes

que celles qu'on trouve dans les infusions d'eau douce.

13. Le Spirillum volutans Ehrenb. (Texte p. 377 ; PL X, Fig. 11)

est assez commun, moins cependant que le Spirillum Undula; sa

spire n'est pas toujours aussi large et n'a pas toujours une forme

de tire-bouchon aussi réguliére que l'indique M. Cohn; elle est

ordinairement plus allongée: d'une hauteur de 9—13 //, et d'un

diametre de 1,5—4 ^.

On trouve souvent, réunis dans une méme goutte d'eau, des

exemplaires å spire allongée et d'autres å spire seiTée. De temi'.--

il autre on en rencontré n'ayant qu'uu pen plus d'uu tour åe -'

tviiir. Fig. 11, les exemplaires placés a gauche). L'épaiss.: ;

jii><[u'a 2fi. Les extrémités légérement atténuées vont s'arromlN-

doucement. Plongés dans la créosote ils meurent, leur pla,^iii =

coagule et forme des grumeaux réfringents (Fig. 11, a).



rohustum. (Texte p. 377). Je >

vaiictu dl utuas. Son épuissei t do 2 u 4,5;.; d-ordinair.

la hautcur et le diauK-tre de sa spi i-e so nt de 10-20/. et 1-3/
Jo ]i-eii aj point VU qui eu.sent bcauco

de spire. La grimulatiun du pla>nia ost bienaccusoe-.dansquelqm

grossi^>re. Le cil est fac.de a voir; il peut s"en trouvi

deux au ,uéme h out. Chez cette espece et che/. le ,S^./. illum volt

tans, le mouvement du corps est exac-tement le memt ' quo ceh

de VOp/ddomona

14. SpirilL>Am Undula (Miillor) Ehrenb. (Texte p. ;]78-. ri.>

ri,^-. 14.) Je tre,uve cette espece pi us v;iriable qu'on ne le eroira

d'apres les descriptions antérieures. Tout ce qui est rei)résent

dans les ij;TOui)es A~G, Fig. 14., doit sfins aucuii doute étre eom

pri.s daiLs la niéiiae espece; la spire de (:e spirille pout affecter 1

forme d'ui 1 V, comme sur les i)Ian('hes de 3L Oohn, mais dan

quelques ca>, s(m hélice est bien plus allongée, i.re.•lue droitc

p. Ex. rig.14, C, /; ( ridrio prolifer d'Ei.renborg V); car la luu.teu

de la spire est ejiviron de \\—W,l»/i. tandis que soi1 diamétr

varie entre les
^
/4 et '/lo de la liaut L'épaisscur est plus

moiiis forte, ordinairement de 0.6—1 ,3/^

On roncontn^ des exemplaires a OU deux tours de spire

tmuvc ces formes robustes qui rappellent celles du .sy>//'/7/<(

tang \iXT.rubustuiii, et dont l'épaisseur atteint jusqii'a 3^u.

du corps est toujours allongée, et leur longueur i)eut

considérablement. Cliaque tour de spire a d'ordinaire uiu^

de 5—10 ih: il est au diametre comme 5 est ;i 1, ou (5

Eii general le^ -rands excmi.Uiire>, unt it^- m'Hivement."

semblable ii celui do autres >pirilk-: qurlqiirt',.]- J'ai pu v

Texistence de cils par des etfer.s; directement, je ne Tai
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qu'une seule fois. Le plasma est semblable å celiii du Spirillum

Undula, partout du méme gris, sans granulations. Ce n'est done

que par son épaisseur et par la torsion allongée de l'hélice qu'il

différe du Spirilhim Undula en V, qui sert de t}-pe; mais comme

on rencontre toutes les formes intermédiaires, je dois les dasser

dans la méme espéee.

Mais on ne le trouve, autant que je sache, que dans l'eau de

mer, tandis que le Spirillum Undula se trouve ordinairement dans

les infusions d'eau douce; pour cette raison je le nommerai var. littorale.

Il faut remarquer que ici, comme dans les Bacterium sulfu-

ratum, on rencontre des formes trés-petites, jusqu'å 3 ^ de

longueur environ.

15. Spirilhim teniie Ehrenb. Texte p. 381; PI. IX, Fig. 2.

Il est commun sur nos cotes. Les déscriptions données par MM.
Cohn et Ehrenb erg sont citées dans le texte danois, Page 381— 2.

A mon avis, tout ce qui est représenté PI. IX, Fig. 2 doit étre

laiigé dans la méme espéee. Quelques exemplaires (groupe A) se

rai)procbent quant å la forme de ceux qua représentés M. Colin

(hauteur de la spire 3,5—4 //; diametre, environ moitié). Deux

Pour les groupes B et C, la proportion entre la hauteur et

le diametre est å peu pres la méme; mais la grandeur absolue est

moindre. (Hauteur: 1,5—2,5 /^,) Le nombre de tours de spire

est plus grand. Mais chez une autre grande partie de ceux dont

je donne le dessin, la proportion de la hauteur au diametre est de

8 OU de 10 a 1. (Hauteur: 8—10;^.) Il en est ainsi du moins

pour les exemplaires les plus longs figurés en D; et la torsion

peat étre encore plus allongée. L'épaisseur du corps peut aussi varier

beaucoup, mais, d'aprés mes observations, elle ne dépasse pas 1^.
Les formes intermédiaires étant fort nombreuses, j'ai la conviction

qu'ils doivent etre tous classés ensemble. Il est vrai que dans cer-

tains gi-oupes on rencontre des exemplaires pareils å ceux figurés

en D, en compagnie de formes semblables a celles représentées

en E, sans qu'il y ait de formes intermédiaires; mais dans d'autres

endroits se rencontrent ces demiéres.

Lo's differences dans la forme de la spire ne sont pas plus

demi de spire ; il y a cependant des exem-

petits: et Von rencontre parfois des formes



qui descendent jusqu'å celles qiie représente le groupe F, les-

quelles ont å peine 1 ^ de long, et tout au plus se distinguent

par leurs mouvements. Elles différent du Bacterium termo en ce

qu' elles ne sont jamais étranglées par le milieu et que, le plus

souvent, on y voit indiquée une legere courbure.

Existe-t-il des formes encore plus petites? une sorte de spores

OU quelque chose d'analogue? Cela me parait probable. J'ai re-

marqué que les exemplaires qui apparaissent les premiers dans un

amas de matiéres putrides sont excessivement petits ; les plus grands

viennent plus tard. J'avais fait la méme observation pour le

Bacterium sulfuratum et le Vibrio rugula.

La forme K appartient au Spirillum tenue; ce demier pouiTa

done se montrer aussi sous forme de Zoogloea. Dans une Zoogloea

assez epaisse (d'eau douce) j'ai trouvé logées les formes représentées

en Å; il y en avait une renfiée par un bout (Fig. H). M.Hoff-
mann, parait-il, en a apergu de semblables (XXII, PL IV, Fig. 4).

Celle qui est représentée en J, dans deux positions différentes,

était presque aussi fiiexible qu'une Spirochæte. Hauteur de la

spire: 3,5 ^; point de trace de cil. Fait -elle partie de cette

espéce?

Dans les exemplaires morts le plasma, en se coagulant, forme

des globules réfringents. Quant au mouTement ciliaire
,
je ne l'ai

VU qu'en de rares occasions.

16. Spirillum attenuatum, n. sp. (PI. IX, Fig. 8, texte p. 385).

Je regrette de n'en avoir rencontré que bien peu d'exemplaiiv-

;

mais cette forme est si caractéristique qu'elle mérite un ivna

part, sauf å n'étre considérée par la suite que comme une vaii.

de quelque autre espéce. Les spires du milieu sont largps

serrées (hauteur: 11 /^ environs; diametre: 6/u); en revanche, cellfs

des extrémités sont allongées (hauteur: 10^; diametre: 2^^). Puis,

le milieu du corps est plus gros que les extrémités; leur épaisseur

respective est de 2 fx et de 1,2 fi.

contrés étaient dépounnis de tout mouvement. Sur les trois qui

Ce genre ne peut étre

) la méme foniie spiralo, 1



du genre Vllrio nc saurait étre considérée comme im cachet

17. Vibrio liuffula. O. F. Muller, ila PI. TX, Tig. 6 ot 7;

Texte p. 387. Les exemplaires qiie représente la Tig. 7 soiit ceux

qui rappoUont le mieux ceux des Fig'. de 31. C olm; les plus petits

sout presque droits: loni^s de 6 fi environ: les plus lonys ( /^j. dont

la division est imminente. out jusqu'a 4 tours de spire et on\iron

35/^ de longuour. La hauteur oidinaire d'une spire est de 6—10^«;

sou diametre, de 0,5—2 fx; l'épaisseur, de 1—1,5 ru Les exem-

plaires de la Fig. 7 pi'oviennent d"æuf6 i)ourris.

C'est dans des \ases recueiliies 'sur les cotes du Danemark

que j'ai trou\e les exemplaires rejjré^eutés Fig. 0. Quelques-un->

bont presque droits (proportion de la luiute\ir au diametre, de 10: li;

cliez d'autres, qii"un poul reuc(uitrei daub la nieme goutte d"eau,

la proportion de la liautenr au diametre de la spire eist de 5 a 1;

(quelquefois la hauteur est de 13—20;«: le diametre, de 2,5

—

^^ /i)-

TI OU est qui ont envirou 2 /i d'i-paisseur; d'autres, qu"on ])0uira

trouver dans la méme goutte d"eau, sont moius gros de muitic

Par leur configuration , par leur pla&ma liranulé et leurs nh

Rvijnla de la Fig. 7; aussi coubidéré-je toutes ces formes cnmme

appartenant a la méme espece. Les longs e\emi)laires ont une cer-

taine tlexibilite, au moins passi\e. Ils se meuvent comme Ich Hpirilles.

On rencontre des formes renllces d'une manirre i),irticuliere:

(Fig. f), K). Elles atteignent JuMiu'a -1--4..J/' d't i^.u-M.ur. ^<

ulteiieui-

J ai i-. Ml tii^^i .HU" le^ exemplaue^ de cette c^pece qu'ou

ti(iii\t u 1- .. - uhm.^" gaideeb pendant un cciiam teraps,

ment. ( ela Mcnt vxut. doute dune depuditi. ii di in i \itak qui

rend moins fuquent 1 acte de la dui^iou
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Jo ifosorais aftirmor quo les oxemj^lcuifv u])io^.mii,'^ I

riy. 5 soiont des Vibrio Ru(jiUa\ la liautour do.s si)iR's ost do 12 -

le diametre, d'ei)\iroii moitié. Jo ii'\ ai ]ias reimirqué d(.

ilh se glissaioiit dans l'eau plus doiicoment ([ue io^ Spb-iUuu

prenient dits.

18. Vilrio st-rpeMs O.V.:Sh\\\QX. ToM. ].. :li> 1 , l'l. ]\.

Fig. 4, Fl. IX. I)-ordhiaire , je iie los .„ t, ,.,^,.. i ,„..

1' diamotro, do 1,2- 3//: luais la liautour peut aller .jumhi".i

Les plus opaisses avaieiit quolquefois le ])la.sma grai

Leur mode de reiifieraent ii'est pas toujdurs ide

los o\emi)laires reproseiitéb en C sont logt'Toment

milieu, o'ost-ii-dive qu'il y a atténuation graduelle

uxticniitos; lob exemplaircs /C, au contraire. so reiiflei
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Tuéme goutte d'cau, ces formes varient considcraMeraent en épais-

scur et en longiieur. Les plus petites ne sont pas plus longuos

([ue le Bacterium tenao. et c'est par leur mode de division qii'on

peut le mieux les distinguer de cette espoce.

Il est vrai que le Bacterhnn uliia parait manquer de flexi-

Inlito, mais peiit-étre n'est-co qn"une conséquence de sa grosseur.

Il ae parait pas y avoir de difference caractéristique dans la nature

du plasma; il est assurément granuh- dans les deux formes, mais

les granules sont plus visibles clic/ la plus grosse. Leurs mouvcments

sont les mémes : rotation autour de l'axe, mouveraent en avant et en

arriére, sans se retourner etc. Je crois avoir docouvert des cils.

Chez les Bacillus suhtilis oi

de grande corps ellipsoides et f(

meuit aux bouts des filaments. (Colin I, p. 145 et 176; II, p. 194.)

J'en ai trouvr de semblables dans deux Ochantillons de vase qui

m'avaient éto adresses (Fig. 1. F); dans ces vases, recueillics sur

la cote, il s'en trouvait bon nombre raelés å des exemplaires-types

du Bacillus suhtilis.

Contrairement a ceux de M. Cohn, c'était le plus petit nombre

qui a\aiont la tete tres-n>fringente: chez les autres, les bouts ren-

tl«'S ne dittVraient point, pour la réfringence, du reste du corps

de'^ Jiartfi'iuiii , et les bouts renflés se trouvaient dans des pliases

diverses de developpement: depuis les debuts de Toprration jusqu'a

sa [)hase t'^rminale. Tn des exemplaires dessinés était renflo

vers le milieu et en traiu de se diviser, si je ne me trompe; dans

I iMifue moitic de la partie renflée on voyait nn globule réfringent.

Ti'Utr> ces formes se mouvaient comme des exemplaires du Bacillus

sulAilis n'ayant subi aucune transformation.

20. Le Bacterium tcrmo ((John T, p. 168) se trouve naturelle-

ment dans les monce.iux d'alpues en putn'>faction. M3I. D allinger

et Drysdalc (Vfli nous ont renheignc- sur sa veritable fonne et

ont di-mnntré l'exi^tence de cils. On rencontre des formes infini-

ment petit^'s (I'iir. 14. V\. VIII) <iue leurs mouvements seuls peuvent

faire dt'-cou\rir; on peut les trouver melées a d'autres formes,

phi> i^iMiu], s . iT • •^ ^ -"_\ r-'lient \)Av dt'> formes intermcdiaires.

'\I. t _ -11'- IlK'n.Juni it Bdcillus n"appa-

1
1'^- /., ' t ,>, , ..f,s ...llo du Torula;



plaires dessiiiés Fig. 20—22 proviennent tous d'une eau oii l'on avait

mis pourrir ime pomme de terre : les petits, ceux de droite, étaieut au

repos ; les plus grands, ceux de gauche (Fig. 22) étaient en mouve-

meut. Ils me semblent identiques avec le Bacterium catenula de

Dujardin (XX, P. 215).

M. Ray L ank es ter mentiomie (XXI^O une phase du Bac-

terium ruhescens qui, pour la forme et la lougueur, ressemble au

Bactei-iuiu termo. J'ai reucontré ce meme petit Bacterium rouge,

ayant produit de la Zoogloea, dans uu verre oii pourrissaient des

pommes de terre. (Fig. 19, PI. VII.)

21. Une autre bactérie ressemblant au Bacterium termo, mais

plus forte et plus arrondie , est représentée Fig. 9, PL VIII. Son

plasma est incolore (grisatre) et sans granulations; ses cellules ont

en longueur le double d'une cellule non-étranglée du Bacterium

teinno commun (2,5 å 4// de loug; et pendant l'acte de la division

en tout 6

—

7 /^. Epaisseur: 1,8 å 2,5//). Ce n'est qu'å l'état de

repos que je l'ai rencontrée u'ayant pas produit de Zoogloea: soit

dans des infusions d'eau salée, soit dans des infusions d'eau douce.

Par la forme, Fig. 10, elle se rattacbe aux grandes formes du

Bacterium catenula. Je Tai reconnue sans difficulté parmi les

autres formes, et je la crois digne de recevoir un nom å part,

comme espéce ou comme varieté. Jusqu'å nouvel ordre, j"en fais

une espéce å laquelle je donne le nom de Bacterium griseum.

22. Elle ressemble beaueoup a une autre que j'ai souvent

observée sur nos cotes, mais jamais dans les infusions d'eau douce:

le Bacterium littoreum, n. sp. (Texte p. 398; PI. Vm, Fig. 25).

Je ne l'ai jamais rencontrée sous forme de Torula ou de Zoogloea

(cette deniiére est tres -rare dans les infusions d'eau de mer), ni

en grandes agglomérations ; du reste, on la trouve au repos ou en

mouvemeut. Son corps est de forme ellipsoide normale, ou allongée

et doucement arrondie aia extrémités. Longueur du cori)s non-

étranglé: 2—6^; epaisseur: 1,2—2,4 /i. Plasma grisatre, presque

leur plus sombre å la péri-

å peu vers le centre.

i la Æ[o7ias OJcenii etc; un peu plus 1

? cette derniére espéce.

23. Le Bacterium lineola se disting

du Bacterium catenula. Pourtant il



]il<i'^ni<i *'Nt pouctuf (lo iiiains fonccs, ce (lui, peut-etrc, indiqne un

ruk' biologique pavticulior (vnir Ray Lankestor, XH. p.424).

Fl. VIII) OU en pointe (VIII, Fig. 12), paifois (Vun volumo considc-

rablo (Fig. 18); a mon avis, toutes ces formes doiveut etre classées

avec le Ikicterhua tinpola. Ou le tronvo aussi sous la forme do

Torula: en chainottcs de 8 ;i 10 cellulos ou raéme davantage;

mais Jiisiiu'ici je nc Tai jamai-5 \ii sur nos cotes.

24. M. Coliu parle de formes do Bacteyium „von cliarakteri-

sti?.clier bpindelformiger (restalt", et plonirées dans une matiere

lilutineuse. J'en ai trou\é également, et c'e>,t a ces formes qu'il

cnn\ient, ^elon moi, de rattaclier la ,phase acicnlaire" de Kay Lan-
kester. La iorme representée Fig. 8, PI. VIII, provenait dVau

do mer; cette espece formalt la masse principale d'une couche de

ba<'trries, grise et fragile, qui s'ctait déposée dans un verre, a la

hurface de Teau. Le corps est fusiforme, les extrémités sont

tenues; la longueur est de 2 a 5 /^; la largeur, de 0.5—0,8 ti.

•Le plasma n'tjtait pas ponctué. Cette forme se monvait comme

cellulos, (|ui o-^ciilent quehiuefois dans toute leur longueur. Jusqu'a

n<tii\ol oi-drc, oii pourrait Tappeler Bactcrium fusiforme.

Il cxiste une autre phase fusiforme (Fig. 24. PI. VII H, mais

beaucoup plus mince, comme une aiguille. Je Tai rencontn'e dans

lf>. masses raucilagincuses d"une infusion d"oau douce; elle etait

traction, mais point de granulation. Kilo peut certainement atteindre

aiio longueur do plus de 10 /i.

Xous forons encore ({uel([ues reraarques générales sur les

Mntibram cfllnlaire. 31. Cohn assure qu'ii l'aide de tres-

l'uno naturo pluh c



déplacement des grains.

reste a leur place des ti

PI. X, Fig. 8 c.)

Quelquefois cependant, la membrane apparait trés-distinctement,

lorsqii'il s'est forme unevacuole tout contre la périphérie. Ouant

aux vacuoles, je les ai observros cliez nombre de bactéries: dans

la Monas Okenii (VII, Fig. 1 a, I et/j; dans le Vibrio rugula

(IX. Fi<r. O C, E et Fig. 7 li); dans le Vibrio serpens (TX,

Kig. 4, p) et dans le Spirilhnn Umhda, var. littorcaia (X. Fig. 15, a)

ete. Tantot les vacuoles occupeut le milieu du plasma, tantOt (AW^

se trouvent pres de la paroi extérieure. qu"ou distinque alors ceiuuii'

uiie ligue fine a contour sirnjjlc.

Grains du plasma. Les corpnscules qu'on remarque dans le

plasma, colorr ou incolore, peuveut étre ranges en deux classes:

A la premiere appartienneut les granules ou points forteraent

réfringents qui n'ont jamais de ccrele foncé (PI. VII, Fig. 1, k, e;

Fig. 7; PI. VIII, Fig. 11 etc.i et qiii certainement ne sont qm- des

parcelles plus corapactes du plasma, identi(iues avec celles qu'ou

trouve chez les Oscillaires, par exemple. Dans des bactéries mortes

il se forme des corpuscules analogues, mais plus gros (PI. IX,

Fig. 6, H; PL X, Fig. il, «).

On doit ranger dans la seconde classe les coi-puscules ordi-

naircment globulaires ressemblant a des gouttcs d"huilc et tres-

is d'un cercle brun; d'autres d('']»lac

paraitre des images un f)cu différente

s réactifs out le proprirtc de dissoudn

Entre autres réactifs on

. X, Fig. 8. des figiires p^..
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la Beggiatoa alba, la Begylatva arnchnoidea etc, tandis quo jo n'uso

pas encore affirmer quo les grains de la Beggiatoa mirabilis (_aiusi

que les gerraes qui font partie de cette espéce), ceux de la Monas

Miilleri et de la Monas fallax, ne soient pas d'une nature dittérente.

Souvent ils ont un aspcct encore plus cristallin; soumis aux réac-

lifs, ils ne se comporteut pas tout-å-fait do la memo fa<;ou.

La préscnce de eet, grains et leur ra])purts a\ec la formation

do l'hydrogéne sulfuro ont ote domontros par M. Colin \ll].

J'ajouterai quo sur les cotes du Danemark il v a bien souvout un

dogagement tres - prouonco et foit do&dgréable d'h\ drogene sulfuré.

sur tous les points oii s'amassent les alguos on putréfaction et oii

se roncontrcnt les organisme^ dont il est parlo plus liaut.

Ce dégagement otait si fort dans do.s \erres oii j"a\aib di-po^r

dos \ahes rooueillioh par moi ou ((ui m"a\aiont cto adrcs.M-os, quo

au soleil . les bulles d'air s,onlovaieut

•border, et pareil etlet s'e.t produit t^

, otaiont L'xposés a 1 action du soloil.

. algnos ot la zostéro marine que los 1

: d'.ipio > los roohercbes de Forohb



Le mouvement est le meme pour toutes les bacténes agiles

et années de cils dont il a été question ici, du moins quant aux

points importants. Leur marche est en rapport direct avec la

forme de leur corps : plus réguliére et plus droite chez les individus

longs, cylindriques ou spirales; moins réguliére chez les petits indi-

vidus sphériques ou ellipsoides et particuliérement chez ceux con-

toumés en hélice qui n'ont qu'un seul tour de spire, assez serré,

comme beaucoup d'exemplaires du Spirillum undula et du Spirilluin

Rosenhergii.

Les deux bouts de certaines bactéries , des plus longues surtout, ne

présentent aucune difference. D'autres, panni les plus petites —
a forme plus sphérique ou ellipsoide — telles que la Monas Okenii

par exemple, différent en ce que Textrémité qui porte le cil est

a Tarriére du corps; pour changer de direction lorsqu'elle est en

marche, elle est obligée de se retourner complétement. La rotation

autour de l'axe longitudinal parait étre commune å toutes les

torsion de 1 hélice
;

quant aux bactéries non-

faculté de rotation a droite et å gauche, alter-

donnée.

Les individus les moins longs toument assez souvent comme

une toupie; c'est-a-dire qu'il se fixent å un objet quelconque par

un de leurs bouts, vraisemblablement dépourvu de cils, et décrivent

un cercle avec l'autre. Les longs exemplaires ont souvent un

y ait rotation, sans que le reste du corps soit en mouvement.

Purmi les petits, il s'en trouve qui au lieu de tourner autoui- de

kur grand axe , adhérent au porte-objet et toument autour d'un

de leurs diametres transversaux.

Lorsque un individu avance dans une direction quelcoiKjue. il

n'v a pas toujours coincidance entre l'axe longitudinal et la

direction suivie: un seul point reste dans la ligne, tandis que les

autres décrivent des spirales autour d'elle.

3Ies obsei-vations m'ont mis a méme de constater qu'il j a

fiexibilité chez toutes les Beggiatoa dont j ai parlé. Chez les bac-

téries. je n'en ai remarqué que dans les /ormes longues åu Bacillus,

daus les l'ibrio a hélice forteraent tordne, et dans les Spirochétes.

Les cils existent sans aucuu doutc dans toutes les vraies

bactéries {Spirillum, Bacillus, Bacterium). Je les ai distingués



niit'> du llwilliis otL'.i: i-f n't'st iiuc clu'/ If'h petits excmpUiires

»liifaiis \;ir. rohi'stinii et lo Vibrio nu/nfa.

Spirulines dépourvues de cils.

re-ste . le Bactcrima aulfuratuin nous doiinr l;i inriin' indicatinn ; ot

dt'j,\ i (Hl p(Hin-;iit operer quel<iueK r(''du*'tii>u>.

Aiiihi. il taiidra réuiiir les genres (Jplu'hnHDiKH' . Splrilluni et

(U. F. Miillor). JusquTi present on a clas^é d<iiis le genre Monas

les bactéries proi)renient dites, et sous la intMne denomination

p. ex. la Muaas rinosa ete. . la .Uonas Okenii etc. Enlin certaiues

monades &eraient pcut-étre plu^ justemont rlassées dans le regne



Jo n ai presque iieii a duo sui It (U \elo])pcincnt des bacttiies,

qiu rie siiit dcja connu

Le seiil mode do multiplieation (m'il m'< tait donne d'observer,

c ost celui pai dnision fissipaie C'ost baiib douto a ce fait quil

faut attnbuei cc (ailiot (uiie giDSbeui a pen pies tgale) (jui se

loiicontio asse/ suiutnt dans let. exeiiiplaiies de telle ou tello

espece \i\ant dans une memo mfiibiou

iitames espores s'ctianylen t sm une lai^e surface au mome
(h\isu ( hun, renno ett), dautios, (

'hun le li,Hdhi.\ nont quim ( tiaiiglement unpoiceptible,

"'1'- -. 1.1 dun luup

.IS OphidnuH,na^ sampimen p K\ uo m out jamais monti.

10 indice do dnisioii, et eepuidmt mts obsi nations out pni

's oontames indnidui, de (et to .sp<ro

1 borait es sentiel de sa\oii tombion potite , poiivent eti. 1

. e\ti(nifs dune espece Dans mos i tudes du Batte, lu

nfn,, du Spudhun loiue. du limdlu, .uhtdi,, et memo (

hn < lid il, toimos SI mhiiiraent petiteb qi

p. UU 1 1 s distuuu. 1 a )pe de Seibeit

( b)Laii ^ 11 a I\) dont p 1110 sen ais et s bacttnes t-i u

1 petitess.-, don out pou\( >ii sintioduiro piesiiue iMituu

elles piodi Iltes par des, bpores inhniment
]
petites, MMUMH

u,onas dl Cl ite pai MM. Dal lingei et Dr ssdah >

iie sais pas non plus si lej, exernplaiies lonUcs du 1 d>

, du \d)i to ierpens et du kipndlum fenne pement piodui

K)ies de ce genre.

Zooyloea Ce u'cbt pab beiilement lo gom e liacteimni nu\

,n hum (selon M lia\ L anke s tot), le .spudlo

> le ^po ilhnn lo^nnutn (sdon M Klom
isuit foim. ' d<' /oOiTh.ca .K (lois quon pt ut on diio lutii

lo.aceiun do M Klein.

Je nai jamais troiue de Zoogloea pioprement dite, gelatu



La forme „Torula'' se rencontre aussi dans le genre Bacte-

um : chez le Bacterium lineola, le Bacterium catenula (Dujardin),

Bacterium termo (?), la Monas Okenii et la Monas vinosa.

Quant å la litérature citée voir le texte danois p. 417.

L'expUcation des planchea voir le texte danois p. 419.

Le grossissement des figttres est de 660 fois, excepté la lig. 7, a",

Pl.Vn (dont le grossiasement est de 166) et Æ, (la figure de gauche):

Fig.S, g, PI. Vin, et Fig. 2, 3, 4, 5 et 5a, PI. X (dont 1



Les Champignons stercoraires du Danemark.

(Fungi fimicoli danici).

M. Emil Chr. Hansen.

-L^e mémoire resumé ici traite des

particulier de ceiix du Danemark, et, comme je l'ai fait remarquer

dans rintroduction , il constitue un fragment d'un travail couronné

par rUniversité de Copenhague. E comprend principalement la

Systématique, la litte'rature, et un exposé de la distribution géogra-

phique des formes; mais on y trouve aussi des contributions mor-

phologiques et physiologiques.

J'ai attribué å la denomination de „champignon" la méme
signification que M. de Bary („Morphologie und Physiologie der

Pilze", Vorwort). Par champignons stercoraires, j'entends tous les

champignons qui peuvent croitre sur les excréments. Dans la pre-

miere partie de mon mémoire sont représentées les formes qui, dans

l'état actuel de la science, doivent étre regardées comme apparte-

nant exclusirement aiix excréments des mammiféres. Les autres

stercoraires, dont l'existence n'est pas nécessairement liée å ces ex-

créments, font, avec les Myxomycétes, les Schizomycétes , les

Saccharomycétes et les Lichens stercoraires, l'objet de la seconde

partie. Les formes traitées dans la premiere partie doivent done

de préférence porter le nom de champignons des excréments des

mammiféres, et c'est seulement en ce qui les conceme que j'ai

essayé de compulser toute la littérature. J'ai entrepris ce travail

laborieux parce que c'était une des conditions du concours, et parco



rois qu'il poumi etre utile. Voici mainten;

'oiitouu do mon iu«nnoiro.

Pilnholvs Todo (p. 210—221>. Les formes des (

iniifeies snnt lo P. cn/staUmus, lo P. microsponis et le /-*. roridus.

la proiuiére et la var. intermedia Coom., j'eii ai observé uuo

.^ieme. qui, soiis le rapport des spores, est tres voisine du

iiin-osporus Kl., mais so confoiid d'ailleurs avec le P. cn/stal-

1 Tode ; l(s sporos otaiont en effet subovales, souvent irrof^-iiliers,

quefois ])rosque ronds, clairs. incolores ou légéroment jauniitres.

lefeuraieiit o—7*/2 // do lona'ueur ^ur -3—4^
>.» d'épaissenr. Dans

ali.udo..' J.. i\ii tnnu.M. oii potito qiiantito. on Jnin i.S74. sur

oxcionionr. do rlitnro as>oz frai., a Holstoinboio- on S^'lando.

Lt El d

: Hdotnim

i2 ospeccs

uii. n u\oll< ,sp,ci du v)u-,nit( Psotluinlla sut du m. u\ ciottin

Coprmns \i (p 2M— 2'ifi) Le nombu des foiims ^mnt

pitcedent Les ]dus communes sont le Cnpi . iin eu<, (l'ois ) li

et le Copr epliemenii, (BuU ) Ti , le Cop> a/dodet, est muitnuiup

pai M Micheli comme croissant sui le uottin de che\al on Italit

mais il Ild pas ote trouve depuis Jo donneiai in uue d(scii]i-

tion dotdilko dl la piemieio de ces especes, quo ) ai longtciups

Vis ) li Epici Ld T p 24h Agartcus m-

I 400 Hifpophyllui,) nvipaituii Paiilot PI 12 >



tres fariiiouse, quolcjuofois vorruquouso ot di\is('o en potitos pla-

linéaires ou otroitement laiin'olros , d'uii i^ii> tniici'. fiiuileiiient

noires. Spores irrés'uliers , ovifonnes on pre.->(iuo .splu'iitnu's, sou-

vent gibbeux, lissos, avec iine tige eourte, un peu excavée, bruiis-

iioirs: 9— 17 « do loiiguour, O—14 d éi)aisseur: souvent longs do

15—17/^ et épais de 10—12. Stipe fragile, rond, s'araincis.^ant

OU géuéral de bas en haut, fistuleux; surface fariiiouse. coiiverte d'iin

feutre blanc surtoiit dans la ])artie iiiférioiire . mais la partie sui)é-

rieure, plus grande. fré((uenmient lisso ot brillante; >uuveiit 70— 100

millini. de longucur, 2— (5 d'opaisseur a la base. Voir PI. IV.

Fig. -")4 et 35. Tres fro(iucnt (;h et la sur les \ieiix excrénieut.-, de

Miclie et de cheval et sur la terre luélée de t'umier (partout en

Danemark), printemps, été et automne de 1874. 187r) et 1878.

1-«'^ solérotiums, dont il sera parlé plus bas. n'ont été trouvés ju«;-

quici en plein air que dans de vieilles bnuses de va«hc: dan.s mon

cabinet de travail. iN nnt auvM ]>y\< nai^san('e ^ur des exrrémtMits

M. Fries („Kpi.'r.". Kd. IIl fait suivre sa descrip

tti' t'spéce de la reniarque sui\ante: „Præcedentibus (C'oj

'//".^ et Copr. l(»ii('ntoi,iis) minor. indumonto persistente.

i''ur (lu Copr. Jhnefarim par la forme des spores. ]

"\lom.gr. H\ni. Suee." I, le méme auteur décrit les

mme ,,adnexæ. sti])iteia attingentes'-. En parcourant les

oiis (les différents autours depuis M. Quélet jusqu'a M.

bros'-, il cst question cbiv le se^'imd di> ..lamdli- adna

dans les diverses pliases do revolution.

Les sjjorocarpes se développent en part

pai-tie autremcnt. Dans ce demier eas. qui

ils sont toujours blaucs et tres farineux.

du chapeau, et ils difFerent assez des premie

difference essentielle entre les deux fonuos (
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dans la description du chapeau; elles sont désignées dans ce mé-

moire d'aprés leur caractére principal, comme la forme farin euse

blanche et la forme feutrée blanche; la premiere est repré-

sentée dans l'ouvrage de Panlet, PL 125, Pig. 2. Ce sont mes

essais de culture et l'étude que j'ai faite de ces foi-mes å l'air

libre, qui ont appelé mon attention sur ce dimorphisme ; mais il

me semble qu'on peut rentrevoir dans les descriptions et les des-

sins que les auteurs ont donnés du Coprinus niveus (Pers.) Pr.

La Flora Dan. , les Syn. de Persoon , l'Enumeratio II de Schu-

macher et le Syst. mycol. I représentent la forme farineuse

blanche. 11 faut en outre remarquer que le seul substratum qui

trouvé de sclérotiums. La forme feutrée blauche est décrite dans

l'ouvrage de Eostrup cité plus haut, ainsi que dans l'Epicr.

Ed. II, et Deutschlands Kryptogam., I Pilze, de Eabenhorst;

mais, dans c^s deux derniers ouvrages, ce n'est pas seulement le

crottin de cheval, mais aussi les excréments en general qui sont indi-

qués comme substratum. Les deux formes semblent étre représentées

chez MM. Cooke, Berkeley et Paulet; la description de ee

dernier répond plutot å la forme feutrée, tandis que son dessin

reproduit laforme farineuse. MM. Berkeley et Paulet indiquent

comme substratum les

Je passe maintenant å la description des sclérotiums. Ils sont

en general irréguliérement tuberculeux, de forme et de grandeur

tres variables, rarement presque sphériques. Quelquefois ils forment

une masse assez considérable , d'oii partent des prolongements

minces, souvent sinueux et recourbés en crochet, qui enserrent les

excréments. Dans quelques cas, ils présentent des trous dont les parois

sont revétues d'écorce, et a travers lesquels passent des brins

de paille. D est probable que ces corps étrangers ont donné lieu å

la formation des trous. Cette supposition se ehange parfois en

certitude, car on peut voir sur la surface des sclérotiums les traces

des parties molles du substratum, et observer comment ils se sont

pour ainsi dire moulés autour de celles-ei, et en donnent une em-

preinte exacte. Voir PL IV, Fig. 24. Ce sont en general les plus

petits qui ont une fonne sphérique; les gros, au coutraire, sont

pour la plupart gibbeux et in-éguliérement tuberculeux. J'ai quel-

<iuefois eu l'occasion d'observer comraeut les sclérotiums se développent.

Ils apparaissaient d'abord sur les excréments comme une petite pelote



qui augmentait en grosseu]

i bout de 2—3 jours en ur

rond OU ovale complétement développé. Le

Ribe, soit des excréments de pore, dans mon cabinet de travail.

Dans tous les cas ou les sclérotiums se développent sur la surface

du substratum, leur forme se rapproche de celle d'une boule ou

d'un æuf. Cela vient sans doute de ce que, pendant leur crois-

sance, ils n'ont pas a vaincre les obstacles qu'i]

se modeler sur le substratum, mais peuvent se développer librement.

La forme ronde est d'aprés cette explication la forme

A l'état frais, les sclérotiums ont une surface lisse, grisåtre et

polie, qui présente cependant (fa, et lå quelques taches noires,

lå surtout 011 la mince couche superficielle a disparu (PI. IV, Fig.

24—33). Par la dessication, ils deviennent mats et d'un gris

foncé; il n'est pas rare que les vieux soient noirs par suite du

frottement. L'écorce se compose d'une membrane grise tres mince,

moelle ferme et blanchatre, ou Ton rencontre assez souvent des

(lébris de fiimier, par ex. des brins de paille. Leur plus grand

diametre vane de 4 å 20 millim. A l'air libre, j'en ai trouvé

dans de la bouse de vache, dans dos champs pres de Eibe, pen-

dant Tété de 1874, et dans l'ile d'Amak, au mois de Septembre

de la mérae année. En Mars, Avril et Mai 1875 et 1876, sur le

bord de la mer, å Chariottenliind, en Sélande, j'en ai rencontre en

grande quantité dans quelques vieilles bouses de vache mélées de

teiTe et de mousse et iavées par la pluie. Au méme endroit. i'

avait beaucoup d'autres bouses de la méme nature que les i-

dentes, mais elles ne renfermaient pas trace de sclérotiums, non

que le crottin de cheval qui y était tres abondant. D'ai

Texpérience que j'ai acquise
,

je dois supposer qu'ils ne sont pa>

ils apparaissent généralement en grande quantit'^ dans les cxcrt*-



c. La i)lii])ciit gisaicMit ou daiis, lu i

nirfiioo iiiforioure, on ooiitact diroct

qu"\m petit uombre u la surfaco su

dans de la house

L', Fig. 25, PI. IV, pié-

et spocificr clairemeut leb formes

ion. Plus tard , j'ai pensé qu"il

fif,Mires de Thabitus. Mais il

était evident i)our nioi que ces fi.a'ures, pour répondre réellement a

lonr but, ne devaient pas se réduire a une e.squisse ijénorale des

formes, mais étre coloriées, et donner en méme tenips une repré-

sentation exacte et détaillée de la surface. Jai cberché, dans la

mesure de mes forces, a satisfaire a ces conditions (PI. IV, Fig.

24~3'J).

Auatomie des sclérotiuins : 1) La niince membranc supedicielle

grise apparait sous le microscope , avec un fort grossissement,

comme uno masse granulée, jaunatre, composée de cellules affaissées

et en partie désagrégées (PI. V, Fig. 2—8 a ot 4). 2) La couche

iioire sous-jacente. lecorce, forme une continuation de la procé-

d'Mii-c. mai^ c^t plus foncp«': elle se compixse de plnsieurs rangées

Fig.



graiidos rolativoiiient

;o qiii .s"en déveloi.pe (PL Y, Fig. 7).

ure, qiii ont toiijours été ])rHtiquos

Mu\aiit(^. livs i)romiors gormes dos sporocarpes , mtiis ceux-ci ug se

navaient pas eiicore doveloppc de sporocarpos . iT.stm'ut' inactil^

jiihqu'en Jaiivier, et en prodiiisireiit' alors plusieurs qiii niurir-'ur

t'U ."\I.iiN. P.iruii les sporocarpcs qui s'ctaient dével«>i)pos dt's >clé-

l'lii-itMi!'^ d"uu avpoct a]u-)mial. Le chapeau était eu ett'et plus oii

feutiv. Cola provcnait de ce ([iie 0(^s s])<>r(icari)fs avaieut pris

nai-,san{-e a la surfaco inférieure dos excrémeuts. et cvu do bas eii

haut, soit en se frayant uu passage a travers los trous de cos dcr-

niors, soit en rampant d'abord sur le sable jusqu'a ce quils en

eu^Nont attoint los bords, et ou s'olevant ensuite libreraent. ('"est

n\w preuve remarquable de la force (luo ces plantes si fragiles

dojiluieut pendant leur croissance. et on s"explique facilement que

lo toutre l)lanc du chapeau ait du etre eulevt' jtar

Les essais de culture montrent que le d<''voloppement est en gi

le plus rapide lorsque les sclorotiunis out ot«' nottoyés, et q

production des sporocarpes n'exige que do riumiidito. Comrae

l'avons déja dit, les gennes des sporocarpes apparaissent d'abord c



de petites pelotes blanches feutrées; celles-ci deviennent ensuite

rondes, et le chapeau commence alors a se separer du stipe. Il

n'est pas rare qu'il soit jaunåtre dans les premieres pliases de son

développement, mais il prend plus tard un reflet grisåtre, présente

une faible striure radiaire et est couvert de flocons blånes feutrés;

le soramet en est écailleux. A l'endroit oii le bord du chapeau se

détache du stipe, c'est-å-dire pres de la base de ce dernier, on

voit l'indication d'un anneau qui souvent disparait bientot. Le

reste du développement s'accomplit ordinairement la nuit, et avec

une extréme rapidité. Le chapeau se déploie, et le stipe atteint

une longueur qui dépasse de beaucoup celle qu'il avait la veille,

et eet allongement est du seulement a la partie située au-dessus

de I'anneau. Le feutre blanc, qui originairement formait comme

une couche continue a la surface du chapeau, se sépare en flocons

et en écailles par suite de la forte croissance et de la tension de

ce dernier-, mais, en méme temps, apparait la couche grise vis-

queuse sous-jacente , et le chapeau revet un aspect qu'on ne ren-

En étudiant la collection de M. Eostrup, je me suis con-

vaincu que nous avons eu affaire aux mémes formes; mais je ne

savais pas encore si les sclérotiums, teis qu'ils sont indiqués par

eet auteur et dans le „System der Pilze" de Ørsted, p. 10, étaient

réellement le Sclerotium stercorarium (D. C.) Fr.; je dois en douter

méme davantage, mainteuant que j'en connais l'anatomie, car elle

differe complétement de celle que M. de Bary donne du Scl. ster-

eorarhon. Pour éclaircir mes doutes, j'ai examiné les exemplaires

ormiiiaux de M. Fries de cette derniére forme. Dans l'herbier

d'Upsal, on en trouve 6 coUés sur un morceau de papier, sur

lequel M. Fries a écrit outre le nom: „FemsiQ in merda humana".

J'en examinai quelques-uns au microscope, et ils étaient identiques

a la description de M. de Bary, Les sclérotiums de M. Eostrup
ne peuvent done guére appartenir å la forme qu'il a indiquée. On

verra tout de suite la difference en comparant mes figures des

deux formes de sclérotiums dont il s'agit (PL JN, Fig. 21—23 et

24—33 ; PI. V, Fig. 1 et 6, 2—5 et 7).

Relativement au dimorphisme sur lequel j'ai appelé l'attention,

je ferai remarquer que j'ai observé les sporocarpes issus des sclé-

rotiums uon-seulement dans mon cabinet, mais aussi a l'air libre,

eu Juin 1875, par conséquent un peu plus tard que dans mes essais

de culture, et qu'ils étaient identiques a ceux qui s'étaient déve-



loppes chez moi. Je puis en outre ajouter que quelque fréquem-

ment que j'aie reiicontré la forme fariiieuse blanche, je n j
ai cependant jamais découvert la moindre trace de sclérotiums. La
difference entre les deux formes est quelquefois assez insignifiante,

mais elle peut aussi étre tellement marquée, que je me suis de-

mandé si, sous l'espéce de Fries, il ne s'en cachait peut-étre pas

deux. Je n'ai toutefois pas encore eu l'occasion de faire les essais

de culture qu'exigerait la solution de cette question. Si Ton de-

mande maintenant quel est en somme le resultat de mes recliei-

ches, il peut se resumer ainsi:

Le Copr. niveus (Pers.) Fr. apparait sous deux

cheval, se trouve dans la collection de M. le professeur

i (p. 256—272). 18 espéces de ce genre semblent appar-

escréments des mammiféres. La vieille bouse de vache

i riche eu formes, et en renferme le plus grand nombre

es. La Peziza murina paralt croitre de préférence en

surtout trouvé les autres dans les mois humides et

3z chauds de l'automne; la Pez. granulata est la plus

J'ai découvert ueux especes nouvelles, et voici la de-

Sclérotium plus ou moins rond, brun foucé, couvert d'hyphes

entrelacées. Il peut y en avoir deux réunis par le tissu ainsi

forme. Hs ont ordinairement un diametre de 10 millim., mais oii

en trouve qui sont un peu plus grands ou un peu plus petits.

La couche superficielle, qui est cotonneuse, brune et épaisse, ren-

ferme une moelle d'un blanc jaunåtre, dont le tissu est rempli

d'une grande quantité d'air (PI. JN, Fig. 18—20). La couche

superficielle, l'écorce, se compose de plusieurs rangées de cellules

plus OU moins polygonales et rondes, et å parois épaisses, de couleur

brune comme leur contenu. Les poils, ressemblant å du myceliimi.

qui partent de l'e'corce, sont également brunåtres quoique plus clairs

;

ils ont des parois épaisses, et sont en general longs, cloisonnés,

usés ou brises h, leur extrémité supérieure, et se terminent a leur



base en unc eellule oortioa.le. L'écorcc} passe a tra^ers quolques

petites eellules jaunatres dci ns la mnelU'
,

Ulli est d'un blanc jau-

natre. Cclle-ci se compose d'un pseiido-parenchyrae qui est forme

de cellules tres irréi^ulieres et ditlV'ran-t beaucoup entre elles, a

parois nlincos, incol.n-es et tres réfrinji-entes, et dont les plus pe-

nt celles qui avois ineiit Técore:l^ l.es préi)arations a la

])otasse (niacération) raoutrtM.t quo le sclérotium se compose de

louKues hypbes articulées et forterne Ilt »m itrelaoées, (lont les cellules,

dans la moelle, varient beaucoup de forme et de grandeur,

et (lonnent nuissance extérieurement å 1'
'écoi-ce avec ses poils. Les

cellules brunes de iT-corce se séparent facilement de celles de la

nioello 1 P1.R-. ri.-. 9-10). Il est probable que c( que j"ai appelé

roufie jaunatre, conCci

I-t" : surface janno sale s

inn, lures, quelquefois ramit1<''s, qui entourent le bord comme
dt> (luvet ciair. et pénetrent dans les elements du substrat

le(|uel le sclérotium est placé. Le sporocarpe perd peu a pen s

de coupe; des fontes profondt-s se prcdui'^ent sur le bord,

paitdge en lobes qui embia^sent lo sdeiotnini; le disque

comexe, ondule. Le plus irrand a\ait un diametie de 2<S :



qui les

renfermaient sur de la terre humide, dont j'eus soin d'entretenir

riiumidité, et eu les recouvrant d'ime cloche en ven-e. A la fin

de Décembre, ils fiirent fortement attaqués par des laiTes et des

Poduridæ; j'en enlevai quatre, et, aprés les avoir nettoj-és, je les

remis sur du sable humide sous une cloche , dont j'arrosai souvent

les parois intérieui-es eu meme temps que je maintenais le sable

mou, épuisé et un peu ride, et portait une Peziza. Le 26 Mars.

par conséquent un mois plus tard, le premier genne å'xmQ Peziza

apparut sur le second sclérotium. Le troisiéme et le quatriéme en

arrivérent respectivement au méme point 10 et 21 jours aprés.

Entre la premiere apparition du germe et le développement complet

de la Peziza, il y eut en general im intervalle de 15 jours. J'avais

en méme temps continué la culture sur les excréments, mais aprés

avoir, autant que possible. enlevé toutes les larves et les Poduridæ.

Le développement eu ce cas marclia de la meme maniére, mais j'ob-

tins quelques sporocarpes plus gros et plus vigoureux. Ces essais

de culture ont été faits dans une piéce non chauffée, mais dont

la temperature n'est jamais descendue au-dessous de zéro. Je les

ai arrétés au milieu d'Avril 1875, tous les sclérotiums cultivés

ayant chacun donné naissance å ime Peziza. C'est-,en vain que,

pendant l'été et l'automne de 1875, j'ai cherohé en Sélaiule des

; Pezizas, et mes amis n'ont pas été plus heureux

s les environs de Ribe.

Cette Peziza semble se rapprocher snrtout de la Fez. semi-

lersa Karst.; mais elle s'en sépare par son développement

épais. L'iode colore en jaune les paraphyses, ainsi que les parois

de la théque (ascus) et son contenu.

Le sporocarpe nait en un point quelconque sous Técorce du sclé-

rotium, et y détermine en se développaut ,une petite proéminence

en forme de mamelon. L ecorce est originairement une couche con-

tinué, mais, dans le point oii croit le sporocarpe, elle se fractionne

en petits fragments, ressemblant å des taches d'un bnm foucé,

<iui font partie intégrante de la surface du sporocarpe. Celui-

ci apparait done d'abord comme des verrues ou de petits tuber-
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cules qui se développent en prenant une forme ronde ou ovale.

Avant ce temps, les cellules de la couche sviperficielle commeucent

déjå å émettre des fils de mycelium cloisonnés, assez longs, quelque-

fois ramifiés et anastomosés, grisåtres ou plus rarement brunåtres,

et qui å leur apparition surtout, ressemblent a du duvet. Dans le

nombre, on en trouve de bruns foncés, a parois plus épaisses, souvent

usés å la pointe, qui répondent aux taches foncées, et qui aupara-

vant faisaient partie du revétement de Técorce du sclérotium. Le

premier signe de l'ouverture des sporocai-pes se manifeste ordinaire-

ment par quelques fentes irréguliéres qui se produisent au sommet

du germe, et qui s'agrandissent peu å peu. Il peut quelque-

fois aussi s'en produire en deux endroits, et il se fonne deux

ouvertures correspondant a la cavité qui alors se trouve dans le

jeune sporocarpe ; mais, au bout de 1—2 jours, elles se rencontrent

au centre et n'en forment plus qu'une. L'hymenium existe alors

mais nest pas encore mur. A ce moment, le sclérotium est épuisé

et ride, et les parois des cellules méduUaires sont plus ou moins

affaissées, quelquefois méme détruites. Les figures, avec Texplica-

tion qui les accompagne, fourairont de plus amples renseigneraents.

Yoir PL rV^ Fig. 11—17. J'ai appelé cette espéce Ripensis d'aprés

la ville dans le voisinage de laquelle je l'ai trouvée.

Sous-fam. Ascoholei (p. 272—297). La plupart des Asco-

bolées, å savoir 40, appartiennent aux excréments des mammiféres,

notamment ceux des ruminants et du clieval. La vieille bouse de

vache est surtout riche en espéces. VAscoh. microscopicus et le

Ryp. felinus ont seulement été trouvés jusqu'ici sur les excréments

des carnassiers, et YAscoph. suhfuscus, sur ceux du chat, du chien

et de l'homme. Les Ascozones semblent de préférence se plaire
-

sur ceux du lapin. VAscoph. pilosus (Fr.) Boud. est le plus

Ascophanus Holmskjoldii E. Ch. Hans.

Sporocarpe sessile, hémisphérique, ou presque cylindrique, d'un

gris sale; disque convexe, rendu papillé par les saillies des Asci;

surface inégale sur les cotés, souvent uu peu furfuracée. Diametre

du disque ^a—1 millim. Mycelium filiforme, ramiflé, cloisonné

presque incolore. Sporocarpes libres, disséminés. Asci clavifonnes,

pédicellés, avec indication d'un opercule rond, a 8 spores; partie

s}.)rifére 190 ft de long sur 45 d"épaisseur. Spores allonué.s.

uvales, å surface inégale d'un gi-is jaunatre, renfermant chacuu un

uucleus, 30—36 /u de long sur 15—16 d'épaisseur. A chaque
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Dans l'ile d'Amak, j'ai trouvé en Octobre et Décembre 1875

et en Mai 1876, Mir ån vieiix crottiu do cheval, de nombroux

exemplaires dune forme moiistrueuse non mure de I'espéce précédeutc

Le strome variait beaucoui) de forme et de longueur; cependant il

i\,at iréuéralement une longue tige. et la surface en était grisatre,

ililatait soiueut en forme de coupe, et le bord. aussi bien quc le

d]^(lue pioprement dit. était alor-, toujours couvert d"une poudrc

jaune grisatre ou rougeatre (conidiej>). (^uelques stromes ties gréles

->t' termiuaient en une tete ovale, en grande partie composée de

oomdie» leniblableis. Le strome u'était en yénéral jjas ramifié:

quelquefois il \ en avait deux confondus ensemble; il .s'aminci^sait

La forme monstre décrite ici ressemble tellenient au dessin

.,u.' M. BuUiard a domié de la /'czha a,rlaee,a Bull. . PI. 4;^8,

Tii:. 1, et aiix descriptions de la PatcUaria coriacea (Buli.) Fy.

'T du Lacanidlon coriaceinii (Bull.) Kabh., que je n'héhite pas a la

une forme monstre de la Poronia pmictata (L.i Fr. , apreh a\nir

obtenu par la culturo plusieurs exemplaires murs. qui ont pro-

duit des sporocarpes dont l"h\menium et toute la stnicture étaient

^.'.^latum, obser\é entre I<- evei

Pntellario coriacea (Bull.) J

orme dans le „Fungi

et J'en ai dibtribué des
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spores disparaissent aprés qu'on les a fait digérer quelque temps

dans l'éther absolu, et sont sans doute des gouttelettes d'huile.

Eurotium de Bary (p. 306—311). En fait de formes crois-

sant sur les excréments des mammiféres , on ne connait que les

deux décrites dans le texte danois.

Sphærella Cés. et de Not. (p. 311—312). L'espéce suivante

semble seule croitre sur les excréments des mammiféres.

Sph. Schumacheri E. Ch. Hans. Sporocarpe presque sphé-

riqiie, noir, avec un col papillaire tres court, nu ou rarement un

peu poilu sur la sphærula; paroi membraneuse; 130—150 ^ de

liauteur. Epars, å moitié enfoncés, rarement presque libres. Asci

tres nombreux mais non développés, sessiles, obovales, renfermant un

protoplasma granulé, dans lequel, a une phase ultérieure du déve-

loppement, on observait des gennes de spores, 8 dans chaque.

Spores, VUS de face, elliptiques; de profil, presque triangulaires, avec

l'angle du sommet tronqué, quelquefois recourbés. Ils sont lisses,

jaunes bruns, transparents, et ont 9—10
fjt

de long. sur 3

—

4 d'ép.

Les 8 spores de chaque théque sont réunis en un corps. ovale ou

obovale qui rappelle la disposition des spores cliez le Saccobolus\

cependant, je n'ai jamais observé qu'il fut entouré d'une enveloppe

gélatineuse ; l'arrangement des spores est aussi différent (la Fig. 27,

PI. VI, représente un des deux cas les plus fréquents). Masse des

spores 16—18 ju de long sur 7—9 d'épaisseur. Paraphyses man-

quent. Voir PL VI, Fig. 24—27. Trouvé en grande quantité, en

Février et Mars 1875, a Bassnæs en Sélande, sur des excréments

de soiiris, de rat et de lapin. J'ai appelé cette espéce d'aprés

le mycologue danois Schumacher.
Delitschia Awd. (p. 312—314). Les 5 espéces de ce genre

croissent sur les excréments des mammiféres; elles sont assez rares

et n'ont été trouvées que sur ceux des herbivores.

Bpqromnia de ?fot. (p. 314—321). De ce genre on connait

maintonant 12 espéces, dont 10 semblent appartenir aux excré-

ments des mammiféres. Les plus communes sont les Bp. minma
et Sp. intermedia. La structure des parois de la théque et la

maMiér*' dniit celle -ci s'ouvre sont décrites en détail dans le

^

^: ;r Pl.Vm, Fig. 29—33 et PI. IX, Fig. 1, 4, 6.

E. Ch. Hans. Sporocarpe



ourt, papillaire, noir: sphærula d-un noir grisatre ou bru-

iel(iiiefois couverte de couits filaraents mycéliens; 'v,—

1

i hauteur. Eparpillés et onforicésjusqu'aucol. Asci clavi-

tige courte. on general recourbés, souvent avec iin grand

pore ferme en haut, renfermeut 8 spores
;
partie sporif.. 250- oOO u

de Ioner '=;ur 50—GO d'épaisseur. Spores d'mi Ijrun noir. allonges,

fusiformos, a 4 articles, fortement étranglés entre les articles;

cenx-ci sont généralement inégaux . les deux intermédiaire- jdus ou

moins ciuadrangulaires, les deux extrémes d'ordinaire pomtus; 120

—

150 ^i de long sur 18—20 d"cpaisseur. Cliaque spore est entouré

d"une onveloppe gélatinense a paroi tres ujinee . qui se dissout

assez rapidenient, aprés quoi les articles ne tardent pas a se se-

parer. Paraphyses tres fragiles, nombreuses. iilifornies, a ai ticles

irréguliers souvent boursoufHés. a peu pres de la mérne longueur

que los asci. Voir PI. VI. Fig. 4t), 47. Tn-mé en as.Mv grande

abondanr-e, en Juin 1870. a L<u)g- 3Iose. en Sélande, -ur de vi<'iix

excrénients de brcbis. Les anoniahe^ ne sont })as rart.->. Se di-

stingue des especes voisines, les Sp. Inttriucdia et ^/i. mtyaloapora,

principalemont par sa taille plus grande et ses spores plus allonges.

>/'. pulchra K. Cli. Hans, Sporocarpe allonge, i)3riforme; col

en general noir, droit ou courbé. sou\ent gibbeux; spluernla d'un

\'it j^risatre, assez fréqucmment a dom i transparente; pa.- de \\\\y >

-

liuni: ;]20—420 /i de hauteur. Eparpillés, enfoncé- juMiu"au i,.;.

Am'i ;i courte tige. allonges, ovales ou cylindrique-^ , arniiuli-

.111 sommet. oii se trouve im grand pore ferme en haut. droit.-,

<iu un peu courbés et renfermant cliacun 8 spores; partie sporif..

ItJo n de long sur oO—38 d'épaisseur. Spores faiblenient fu^i-

fcinic^ (ui presque cylindriques, droits ou un peu recourbé^s, d'un

l)Min \erddtre sale. a 8 articles, étranglés entre les articles; les

coniques, les autres ressemblent a un barillet; 47—57 fi de long

sur 12—14 d'épaisseur. Chaque spore est entouré d'une onveloppe

gélatineuse qui se dissout rapidement. Paraplivses iilifornif-.

cloisonnées, de la mérne longueur que les asci, tres rares. "\'<iii-

PI. IX, Fig. 1—G. — Trouvé en petit nombre sur de vieux ex.re-

MKMits de brcbis et do vacho en Sélande et en Jutland. en A\ril

—

A"ut 1^71 ft lS7t;. >i les spores, chez cette espéce. n"a\aient

'!>-"> iironiirtmns de la iirendre pour la mérne forme que le ^/>



». imlcheUa E. Ch. Hans. Simiocaipo pio>qu(> splioin

)1 tiv> oouit. iidpillaiH'; ^4— '/o imlhm. de haut. Le im

aiiquo, OU be prosonto .son-, la foime d'uii eiitiela('(Mii

de lilaments courts, épais, biuiwtroh, cloibOiuiés. mmu

Eparpillos, enfonrés jii.squ'jui col. Asci c^liiuliKi

u recouibés. b'amiiicissaiit en bas eu une tige, anondis

i\ec des pores hemblableh a ceu\ de l'espéce piéot'd«.'

i\, lenfermant chacnn 8 sporeb; paitie spoiif. , 105—11

Mil 10—11 dV.paissuiu. Spoi-ps plus on moius fnsifoin

peut etie entoiaé dune on\eloi)pe heiiiblablt

preccdeute. mais c'cst rare. raiaph>bes (ilifoni

lores, riches en ^acuoles, laniifioos ou non
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complétement dépourvue de ces formations

toutes les autres

formes du sous-genre Eusordaria que j'ai examinées, d'aprés

l'exemple représenté PI. VIH, Fig. 15.

Ce genre offre beaucoup d'exemples d'anomalies. Le spore

non mur peut, par ex., avoir des cloisons et émettro des filaments.

Voir PI. Vni, Fig. 23—25. De méme que M. Woronin, j'ai

observé des cloisons transversales dans l'appendice principal du

spore miir, chez la 6ord. coprophila, et en outre chez d'autres

espéces (voir les figures). J'ai également, chez la Sord. copro-

phila, observé une coloration de l'appendice principal et une forme

anormale du spore proprement dit, qiii était cylindrique au lieu

d'étre ovale. On trouvera PL VII, Fig. 4—6 et PI. VIII, Fig. 19

—20 et 27—28, d'autres formes anormales de spores. J'ai ren-

contré des sporocarpes å deux cols chez les espéces suivantes:

Sord. fimkola, Sord. neglecta (PI. IX, Fig. 15) et Sord. barbata

(PL IX, Fig. 22).

En adoptant le principe de classification de M. Winter, qui

pour le moment est le meilleur, je me vois force d'établir deux

uouveaux sous-genres, et l'on a alors la classification suivante:

A. Le soiis-gonre Coprolepa (Fckl.) Wint., comprenant toutes

k\v ospéces munies de strorae; les spores n'ont que des enveloppes

gélatineuses, et les paraphyses sont plus longues quo les asci et

tiliformes.

B. Le sous-genre LLjpocopra (Fckl.) Wint., renfennant toutes

les espéces sans strome dont les spores ne sont munis que d"en-

veloj)pes gélatineuses.

C. Un sous-genre nouveau, contenant la Sord. inahjnk , dont

les spores sont munis non-seulement d"une euveloppe gélatineuse,

mais aussi d'im appeadicc rond gélatineux qui part de louv extré-

mité inférieure opposée au niicropyle (pore germiiuitif).

D. Un sous-genre nouveau, comprenant les espéces chez les-

quelles les deux extrémités supérieure et inférieure des spores sont

chacunc munies d'un appendice gélatineux.

E. Le sous-genre Euxordaria Wint., renferraant les espéces



latéraux gélatineux. Espéces nouvelies:

B. Subgenus Hypocopra (Fckl.) Wiot.

Sord. barbafa E. Ch. Hans.

Sporocarpe pyriforme, partout presque noir; col court. cylin-

drique, gami de longs poils presque noirs, dont quelques-uns peu-

\'^nt étre réunis en parties souvent plus longues que le sporocarpe

proprcment dit, ou d'une foret assez courte mais tieh opaih^o de

IHiilh ayant a peu pres la méme longueur et réunis en touttes ; il

de haut (les poils^ non compribj. Epar^, enfonee^. Asci fusi-

formes ou clavifonnes. a tigc longue et mince et a extréiuito siipé-

rieure mamclonnée, renfermant quelquefois un giand pore. Ils ren-

ferment chacun 8 .spores ranges en deux hlcs-, paitic si)orjf. 1(;0—

200 fA de long sur 44—60 d'cpais^eur. Sporen o\alos, uu ji.'u

pointus a Tune de leurs extréniitos,, d'un \eit brun. 45

—

oL ft de

long sur 23—31 depaisseui. Paraphyses épaisses, hliformes, avec

des articles un peu reniics, incolores, de la méme longueur que

les abci. se dissolvant rapidement. Voir PL IX. Fig. 19—22.

a Kudersdal, en Sélaiulc. Le sporocarpe avait dans quehine^ cub

deiLx cols (Fig. 22).

C. Subgenus nov

spores disposés <

fi8 d*épais^eur.

sur 24— '51 d"e



Sord. neghcta E, Ch . Han.s.

Sporocarpe court, pyriforme: sphærula l)resque s] héri.iue. d-un

gris verd;itre sale; col court, noir, papillaire: 1 -l'i millim.

de liaut. En groupes. cnfoncés. Asci pédicellés . fusiformes;

knir i;xtréiuito siipérieuro. dont la membraile intenie est un peu

rejetée en arrieie, est ai•rondie. Ils reiife i-nient (^lia^L-un 8 spores

disposos eiI denx rangées
; partie sporif.. i",0-170

i,

48--60 d'cpaissein-. Spore.^ ovales ou ovif.u-mes: 4t2-57 /. (te

lou.;• SUV 30— ;^7 d-épaisfiouv. Paraplns;es mince>;, filiformes.

incolores. ..luisonnées plu s longnes que los as<.-i. Voii • PI. TX, Fig.

12--18.

La forne priiici[)alo. trouvée. en .\out 1874, sur de la \ioille

boui50 de ^raclie, aux env ii-ons de Eil.e. Ei 1 Septembi•e 1874. j'ai

reiKx.iitrc 1sur du vieux ci•ottin do clieval, a Holte, en Solande, une

\,iri .-t.-> plM > [ictite. dont les si)Orocarpes n*OM que 1/2— 1 millim.

<lr luuit

.

et h'^ .spores. :>,3_40
i,

de lo. ig Mir 18--21 dVpais-

. 1..-. p.iniiilnses étilient en outro un peu plus épai.srs .,i.e

Ch.-,'. la fn mi." i.rincipale. et les articles, un peu rendes . Les t^piire-

avai eiit >()»vent une fonne anorraale. Pat•mi les sporocarpes de

laf._)rme ]) i-incipalo, j'en «Å trouvé une avec deux cols. Voiv I>1, IX.

ol conique, noir. souvent assez long, e..uv(

:cloisonnés; I—II/2 millim. de haut. Epars.

irue et minee, claviformes ou fusiformes.

nt de p..ils

.enf.uR'és. :

ave.> Textr

IV arn.n.li.'. tK renf.n-ment cha.Min 8 ou , idu> rare



E. Subgenus Eusordaria Winter.

Sord. .'ihnilh E. Cli. Haus.

SiHu.H'arjK." pu-ifurmo: col cyliiidiiquo, iioir, oonert de poils

^..niK's: sphærula, d"iii» vort grisatro foncé; Va—'"'/a millim. de

I. Ei)ars, eiifoiicés. Asci a loui-'uc tiji'o, fusiformcs, avoc

:r«'iiiité supérieure arrondio; ils ivntVrmeiit, 16 spores; 1()8

—

n de long sur 40—60 d'('p. Hpcnvs allonges, ovifonnos, d'uii

verdatro; 27— .'14 « do lonij: Mir 17—18 d'op. L'appendice

lulersdal, en Sélando. On icurontio .xcvj)tj.>iinollomeMt do^ asci

Sord. dvhia E. Ch. Haii.^.

Sjiorocarpo ul)loni>'. pyriforme ; col oouiquo, uoir, et, de méme
it' la partio supérieure \erte oii brun-grisatre de la sphænila.

iices: 1— IV'o millim. de haut. Epars, libros. Le mycelium était

»s quelques cas extraordiuairemeiit dévoloppo, et couvrait nou-

iilomont la sphærula, mais aussi la partie iuférieure du col.

'•1 a loiiguo tige. fusifonues, avec re\tiémito supérieure arrondie.

:>[<! iiiatit chacim 10 spores; partie spoiif. , 204—280 tt de loug

ti o; 27—34 ti de loug sur lo—19 d'ép. I/appendice priii-

t<'rmiiient en poiute: le suporieur ost plus large quo rinfén.Mii

forme de laniére. Paiapliyses raanquent. Yoir PI. VTU. V'y^.

•\" [iti.umellemeiit quo 12—14 spores chacun. Dan

]'m ^oub'meut tiou\o 2 spores dévolopjx's: ils étaieiit

allonges et plus grands que les nonuaux. Chez queli
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i observé distiuctement que 1 appendice gélatineux inférieur en-

irait Tappendice principal.

En Juin 1870, j'ai troiivé, sur de vieux excroracnts de brebis,

Foiusølyng, en Sélande, une Sordaria dont la paroi du sporocarpe

lit (Mw^ore plus semblablc que la précédente a celle de la Sord.

luifa: les spores se trouvaient dans le méine cas. Les asci

[itViiuaiont en general 82 spores; spores 21—24 yi de long sur

;-U d'ép.

Les appendices gélatineux étaient souvent tres lougs et avaieut

forme de laniéres mincos. Tarmi les asci, j'en ai rencontré

ii>icur> avec la forme renflée qui est caractéristique de la »Vo/y^.

n-tihi, et que M. Winter a représentée („Die deutsclien Sor-

\u\v\ PI. M, Fly. 22 /; et /i). (Jette forme était acrompagnée

qut'liiue> ("xem])laires tN^es de Sord. nunuta a 8 spores. File

U'^titue uiie forme intermédiaire entre cette derniere e^péce et la

)rd. dubia, et, dans l'état actuel de nos connaishances sur les

»rdarices, il n'est pas possible de tracer une limite entre les

ois formes dont il s"agit. Il serait méme possible qu'elles ne

ssent ])as en réalité des especes distinctes, mais formassent avec

Sord. curvula une esi)ece uniciue tre.^ variable. Voir les re-

>"/v/. unnnta Fckl.

J'ai tiuu\é des exemplaires type^ de cette espece, dan.s Tau-

mue et rhi\er de 1874 et 1875, sur des excréments de souris.

in, aux environs de Copenhague

et, dans ]"ete de 1874, dans les (

forme principale a 4 spores se dis^

• <'ette derniere espece par .ses ase

e^ disposés en une rangée : mais des
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dliomme. Les Fig. 21—23, PI. TV. on loproscntont Thabitus;

Yig. 36

—

iM , niOmc planche, luontrent la coupe loiigitiidinalo

sporocarpe et iin aiuaa de spores, et les Fig. 1 et 6, PI. Y,

latomie du sclérotium. En cojuparant ces figures et l'explica-

ir, dans oe qui précéde. la descriptinn du Cnjjr. »irctr,-; (l^'l^.) Fr.

I Phvsioloiiie der Pilze. \on de Bar> mul Moronin, zueite

cologue, niais au^si dans le voi^inago dos cloKons des poils et

inyceliuni chez Ici Pczha suhhirsuta Schimi.. pr. p. et également

IS 1p voisinage des cloi.sons des paraphyses et du mycelium chez

Vcz. resir,(/o,scf Bull.

Les Fig. 9—14. PL VIII, représentent mon explication des

)endices des spores chez la ^ord. cunnda de B\. Des spores

maux avec 3 appeiidices , savoir Tappendice principal muni de

ités Fig. Il) et 13. Les appeudiees laténiux gélatiueux et le.>

)etidi('i'>. iivl.trmeiix fendu^. (lu'oii vnit ^ur les Fig. 9 et 12, dcu-

s mousTruesités snut fVéqueute. [\'L Vlir. Fig. 18—20).

r. 22- 2s. PI. VIII, lepré.enteut une forme qui est \oisinL

la Snnl. anserina et de la .Sord. deciphm,. Je l'ai doiinée. p.

elle ortre des i'xemplea caractéristiques de spores auormaux.

•ce que -^es spo L-es non murs. de meme que ceux de la Sord.p

'o. développont åo~^ f'joi^nti'^ transversales et germent ensuite.

.V •' '- '^ 1« partie In plupart des champign

i
•> aux excréments des mammifei



douteux que quelques-uns de ces genres et de ces espéces dispa-

raitront lorsque la Systématique aura atteint une plus grande per-

fection, et, relativement aux autres, ou trouvera probablement qu'un

certain nombre en peuvent croitre sur un autre substratum. D"un

autre coté, il est vraisemblable quon découvrira de nouvellcs

espéces stercoraires. Par le registre qui accompagne mon mémoire

(p. 342—44), on verra que ces champignons ont leurs représen-

tants dans toutes les divisions principales de la raycoiogie, sauf

cependant pai-mi les Hypodermies (on n'en trouve en effet dans les

excréments que des restes morts, par ex. des teleutospores)
,

que

les Ascomycetes y figurent pour le plus grand nombre d'espéces,

et que les Discomycétes et les Pyrénomycétes en comptent un

nombre a pou pres egal, savoir un peu plus de 50 chaque. En

outre, on rencontre unc grande quantité de champignons sur los

excréments des mamuiiféres sans que leur existence }• soit lico;

nous on avon;, mentionné quolques-uns dans la 2^ partie.

Les excréments de \ache et de cheval nournssent la plui)art

des Funyi faaicoli; parnii ceu\ i)Our lesquels les excréments des

mamraifercs paraissent étre une condition indispensable d'existence.

bolus uninci-i,us, Ai^cophannt, /i/fosus, Pezizd ijramdnUi , ('(>/>, nn'-^

Daii'5 la 1^'® paitic, j'ai donue les flores de dittércnt^, pa\s.

^('it qiic les luernes foraieb se moutront sur des ponits ties éloignos

du globe, aussi bien dans les pa\s chauds (lue dans le^ pa\s tom-

perés et froids. Unc comparaison semble dej.i indi(iuei i^io cette

vegetation est assez uniforme dans tous les i)a\-,. tant en Kiirope

que hors d'Europe. Cette maniére de voir est i)art]ellement con-

tiiiuét' par la circonstance que les Sordarioos trouvées par Zopf

ri'fh/i timicoi; in der Berliner Flora. Sitz. des Botan. Vereins

tiii (liP Prov. Brandenburg" 1874) sur les excréments des Cen-ns

\"^h)t,>lh, Cii«t(j(ja, Camelus bad. et (.Wrus molucetutis, sont tons

-.11- • \cei)tion plns, ou moins fréquents sur les exciemonts de no-,

u 11,1,1 ii\ doiuestiques européens.



mycologie, on peiit déjå en coaclure qiie la plupart des particiila-

rités morphologiqiies et physiologiques des champignons doivent étre

représentées chez ces formes, et c'est en réalité le cas; rhistoire

en de\ient ainsi une Mycologie in nuce.

Explication des Piauches.

Planche IV

Pe::i2u Eipensts E Gli Han> {lug 1—20)

1 Un dscu> avec ime parapli^se '="
i

2 Extreniite supeneure dun abcub on \oit les bpoie-, din>, diffuentc-,

positions ^*°
1

6 LvtumitL -^iiptuoiiro dun aicua reconrbe et d uiio paiaplijbC *'"
i

9 Coupe du -,(Itrotuini on liaut on \(>it les cellults corticdles brunes

et a paroi-> opais^O'^ dou partent dos poiK u^c>, et en bas, le tisau

psendo-parenclu maten X <le la moeUe Fort gro^sib^emeut

11 ^>h\ iti n 1 jiii i[ nii 11 II-- Il 1 I uu -pwocarpe dont le dwiuo est

ml I' dun niMiliini i - in) 1 int i un col do du\ot '/,

1.^ TioH ^ckrotiuni'^ sur du sible liuinide -^ous une cloche Le supe-

neur a, a dans une crc\as&e du >5ablo pousse lattralemcnt un petit

^iporocarpc h dont lo bord C3t fcndu c et d representent deux scle-

lutiuni^ dont Il-> m>celiums 3ont enche^Ltres ' i

14 Ll> dtii\ deinior^ bdcrotiiim^ «> jours plus tard c iie pn^sente encore

ane un ( Il uiLT. ment mai-, f? i de^eloppe un srormo de -.pouKarpo e qni.



16. Un grand sclérotium qui rep

un vigoureux sporocarpe. Vi
'" ' ' "

'
rs plus tard.

Coprinus stercwarius Fr. (Fig. 21—23 et 36—37).

21—22. Deux sclérotiums {Scl. stercorarium (D. C.) Fr.). Vi.

23. Sclérotium vu en coupe. Vi.

Coprinus niveus (Pers.) Fr. (Fig. 24—35).

24—31. Sclérotiums (non Scl. stercorarium (D. C.) Fr.), de grandeur et de

forme variables; la Fig. 24 en représente un qui s'est forme autour de

brina de paiUe. Vi.

32—33. Deux sclérotiums vus en coupe, lesquels, pendant leur formation,

se sont incorporé des parties de fumler. Vi.

34. Coupe longitudinale de la partie supérieure du sporocarpe. Vi.

35. Spores. 3'%.

36. Coupe longitudinale de la partie supérieure du sporocarpe du Copi-i-

37. Spores du Copr.

(Fig. 1 et 6).

i (D. C.) Fr. ; a, poils de l'écorce

i brun foncé, dont quelques-unes

[e cellules corticales plus petites;

d, moeUe. Fort grossissement.

Coprinus niveus (Pers.) Fr. (Fig. 2-5 et 7).

2—3. Coupe du sclérotium (non Scl. stercorarium (D. C.) Fr.); a, coucho

6. Hji)lies de la moeUe du Scl. stercorarium (D. C.) Fr. , dessinées

d'aprés une préparation obtenue par macération. Fort grossissement.

7. Hyphes de la moelle du sclérotium du Copr. niveus (Pers.) Fr. repré-

sente Fig. 2—5, dessinées daprés une préparation obtenue par macé-



Hypoci eopsts pulchi a Wint (h ig 8 -22)

nu Faible grossissemont

O Partic supcneHre å uii as< ih j. pcme completemcnt mui
,

qui 3 esl

boducoup flildte dans 1 ean le rescau gdatmcux qui entourc les spores

10 -13 Extremites supciipures do paraph\se3 "°/,

14—15 Uoux asci ""'/,

16—22 bporcb, dans lom inteneur on voit des gonttes (rhuile, et dem
dtutrc enx, Fig 16—17, ont conscne des restes du roseau geUtineuj

qui le- tn\eloppait i 1 onginc »»"
,

Planche VI.

Ascophanns Hohnskjohlu E ih Hin. (Tig 1-8)

Extioinitts supLUeuio. dun imu-, (t dt dcu\ pardpli3ses,

ont coubcno les lobes gcldtincu\ ainsi que

de balai q\ii cu partout tt les emeloppes gclatmousos

5 Spoies dont les appendices on forme de baUi sont

(pio^-uu. T\^ 2. et > (»nt (onsi.r\e les emeloppes et 1(

uui\ dautie> li„ 5 soulement les lobos et dautrot

lBd E Ch Hans fFig 14—21)



22. Ainas de spores, entouro de Tonveloppo i^élatineuso. ""/i.

Saccobolus iiov. apec. (^Fig. 2i\).

23. Amas de sjjores, entouro do renvoloppo golatinouse. ""
i.

Sphccrella ScJmmacheri E. Ch. Hans. (Fig. 24—27).

24. Spores. "' ,.

3/e/«HOS7.orr/ aculcata E. Ch. Hans. (Tig. 1

Sporoearpe a peinc coiui

la iniQ(;o paroi. ''"/i.

A.'^ous ii peiiie complotoi

-:^.-3. Partics dii pseiido-i

sporocarpes de YAscopha

; i)araphyses los plu;



1. Partie d'un strome en voie de formation; on voit comment le mj

lium enveloppe les débris végétaux du fiimier. •'*/!. (Par suite d'i

erreur, on u'a pas dessiné les cloisons).

2. Poils de la surface du strome. ^^^U.

3. Partie de la couche moyenne du stromo, laquelle est séparée dans

elements par des aiguilles. '^'/i.

4—5. Deux spores anormaux. ^*''/i.

6. Extrémité supérieure d'un ascus avec des spores anormaux. *^°li.

Sordaria fimicola (Hob.) Cés. et de jS^'ot. (Pig. 7).

7. Extrémité supérieure d'un ascus, représentée pour montrer la sti

ture de la paroi. ""/i.

Melanospora fimicola E. Ch. Hans. (Fig. 8—12).

8—9. Deux asci avec des paraphyses. '"o/i.

10. Extrémité supérieure d'un ascus non mur. "o/,_

11. Spores, dont trois ont conservé leur enveloppe gélatineuse. ^^°!\.

12. Un sporocarpe; å travers sa paroi mince, on aper^oit les spores.

Sordaria insignis E. Ch. Hans. (Pig. 13—16).

13. Un ascus. '^«/,.

14. Extrémité supérieure d'un ascus non mur. ^^°h.

15. Trois spores munis chacun d'une enveloppe gélatineuse et d'un !

gélatineux. »»/,.

16. Extrémité supérieure d'im ascus et d'une paraphyse '"'/i.

Sm-daria hirta E. Cli. Hans. (Pig. 17—24).

17—18. Deux sporocarpes. 'Vi.

19. Un spore avec les deux appendices gélatineux. '*°/i.

20—21. Deux spores sans appendices. "»/..

22. Partie sporif. d'un ascus å 4 spores, "^/i.

23. Un ascus å 8 spores avec une paraphyse. '*°/i.

24. Un spore avec les deux appendices gélatineux. *'^/i.

Sordaria decipiens Wint. (Pig. 25—26).

25—26. Deux spores, dont Tun non mur; tous deux sont munis de

pendice gélatineux en haut, de l'appendice principal en bas et

appendices latéraux partant de la base de ce dernier. ''°/i.

Sordaria pldosjiora Wint. (Pig. 27—31).

27—31. Spores avec les trois espéces d'appendices de la forme précédente,

lesquels sont cependant en partie dissous



Sordaria similis E. Ch. Hans. (Fig. 1—3).

1. Un sporocarpe. '*/i.

2. Deux spores; dans l'appendice principal de l'un d'eiu

Partie de la gamitun

Sordaria curvula De By. (Fig. 9—14).

-14. Spores, dont deux non murs, Fig. 9 et 14; dans l'appendice prin-

cipal de ce dernier, on voit uno cloison transversale, tandis que le

premier est muni d'appendices gélatinenx anormaux. Les Fig. 10 et

13 représentent des spores normaux munis de tous les appendices

15. Un spore normal, destin

appendices caractéristiqui

16-17. Deux

hånt en forme de inamelon, et l'appen-

iie. La Fig. 12 ireprésente un spore

partant de rappen(iice prineipaL ""/i.

20. Un spore anormaL ''"/i.

21. Spore normal, dont lappendice gélatinenx

développé. ''"/i.

', sp.? (Fig

22. Un sporocarpe. 's/,.

23—25. Trois spores non

d'eux, Fig.25, aémis
2t). Extrémité supérieure (

27—28. Deux spores anon



)vmia intermediu Awd. (Fig. 29 —34).

t: la mombrauo cxteriic de sa paroi ost foudno en

ivre en haut commo imc caiotte la meiiibvano interne

léo. Dans cette figiire et les suivantes, a designe la

:n—33. Parties supérieures en forme de caiotto des asci:

s'est fcndue en travers sons la prcdsiim du Aerro. Dan

inembrane intenic perce cu cl a travers lu nicnibrane

dans les,Fig.;V2 et 33. on voit d(s spore., a\*'e des art

différents. "»m.

M. »Spore anormal. dont nn dch articlet. interiuédiaires

flair, et ronfenuc do^ \a('ii(des- rcnvolop]«' ijfélatinei

Spoformiu layeniformis Fckl. ^Fig. 36 -37;

! ^poro avec son envelo})pe gélatineiise. '^"/i.

asciLs avec deux parapliy-ses. **o/i.

Planche IX.

Sporormin p)ilchrfi E. Ch. Haus. (Fig. 1 —6'

i ascus qui s e-,t allong.'. '»"m.

t>orulu (Crn.) E. Ch Han^. (Fi^

Extreiuit«'



Sordaria neglecta E. Ch. Hans. (Fig. 12—18).

12—14 et 16—17. Cinq spores avec leurs appendices gélatineux, i

est déchiré dans la Tig. 16. ''"/i.

15 et 18. Deux sporocarpes, dont Fun å deux cols. i'/i.

Sordaria barbata E. Ch. Hans. (Fig. 19—22).

19. Uu ascus avec une paraphyse. ""/i.

20 et 22. Deux sporocarpes, dont un å deux cols. '^'i.

21. Extrémité supérieure d'un ascus. **"/!.

(Fig. 23-25).

voit une paraphysf



'ichthyographie d<

Par M. Chr.LiitJcen.

I. Notices préliminaires sur les Cottoides arctiqnes et boréanx.

Il y a maintenant im siécle environ qu'Otto Fabricius a publié

sa Faune du Grønland, un ouvrage qui, malgré ses manques inévi-

tables, a toujours joui dune considération aussi grande que méritée.

Peu de pays peuvent se vanter de posséder une pareille description

embrassant toutes les classes d'animaux (bien que naturellement

elle soit loin d'avoir tout épuis«), et aucune autre contrée arctique

n'est encore, sous ce rapport, aussi bien connue que ne l'a été le

Grønland par ce seul livre. L'idée de publier de la „Fauna Grøn-

landica'^ une nouvelle edition répondant aus progrés de la science,

idée qui a beaucoup occupé nos zoologistes d'il y a déjå cinquante

ans, et qui devait alors leur paraitre assez simple, ne semblerait guére

realisable å ceux de nos jours. Cependant, les zoologistes danois

ne peuvent éviter ni d'étre constamment en contact avec la faune

du Grønland, ni de se voir rappeler, au moins d'une maniére indi-

monde savant sur ce chapitre. En conséquence, plus il semble

impossible de réunir les forces éparses en vue d'une entreprise

commune de ce genre, plus il importe qu'on essaie de realiser

cette idée en détail par des travaux sur des classes isolées. J'espére

de po 11voir publier un jour dans une langue familiére au monde

zoologique tout entier, une description critique des poissons du

Grønland; mais, aprés avoir appris par expérience combien de

temps prend l'étude d'une seule famille, je comprends tres bien

que mes prédécesseurs dans ce domaine (Eeinhardt sen. et

Krøyer) ne soient parvenus qu'å traiter quelques genres ou groupes

que, dans les circonstances les



plus favorables, il me faudra beaucoup de temps pour terminer ce

travail. Mais, avec chaque année qui s'écoule, s'accroit l'intérét

pour la faune arctique; des auteurs suédois, allemands, anglais et

américains s'occupeiit de cette etude, et le besoin de se procurer

sur les tjpes grønlandais les renseignements que nous pouvons

seuls fourair devient plus grand d'année en année. Je compte

done, å mesure que j'aurai terminé Te'tude des différentes families,

publier ici, dans de courtes notices d'ou toute description détaillée

sera exclue, les resultats qui pourront avoir de l'intérét pour ceus

qui se livrent å des recberches sur richthyologie arctique et l'ich-

thyologie du Nord en general; et, bien qu'un aper9u sjnoptique

que je me propose de dønner de toutes les espéces connues des

poissons du Grønland, de l'Islande et des Færoe, aper^u qui en

montrera en méme temps la repartition dans les mers scandinaves,

britanniques, américaines etc, doive naturellement trouver sa place

å la fin de ce travail, j'aurai cependant égard, dans ces Communi-

cations préliminaires, aux faunes de l'Islande et des Færoe, tout en

m'occupant spécialement de celle du Grønland. On a bien, dans

ces vingt demiéres années, publié å deux reprises des listes des

poissons du Grønland, mais on n'a, cbaque fois, guére pu faire

autre chose que grouper ce qui était connu; la revision critique,

peuvent s'exécuter que petit å petit. Au

ces Communications trop incomplétes, je

(L.) et S. Tiviparus (Kr.). On a été

temps, a diviser le genre Sebastes en

m le texte danois, p. 358). Mais outre le

[ui, a proprement parler, ne saurait étre

subdivision du genre Sebastes), je ne puis

reconnaitre que le genre Neosebastes Guich. (les raj'ons inférieurs

des nageoires pectorales sont fendus et non simples comme chez

tous les vrajs Sebastes) et le Sebasfopsis Gill (pas de deuts pala-



Comme ou sait, fou M. Krøyer a annonce d'abonl dans le

coiigres des naturalistes de 1840, a Copeuhague, et plus tard dans

mi article do lu „Naturhistorisk Tidsskrift'- (2« séiie, 1" vol.),

sur les especes nordiques du goure Sebnstes, aiusi que dans le

supplement de la I'« partie de ,.Danmarks Fiske", qu'il otait

airivé a n'connaitre que, sur les cotes de la Xonége, vivaient

iniitvo le ..Blaakjæft") doux especes appartenant a ce genre, savoir,

nutj-e la grande espece orangée dopuis longtemps connue, qui liabite

li'v uvandes profondeurs (le „Eødfisk" proprement dit, aS. noiTegicus

Ciiv.). une espece plus petite et d'une couleur plus foncée qu'on ren-

•iiir*- (Ians les fjords a des profondeurs moins grandos, ot qui est

uMiiaio (lo .,Lysouger", S. viviporus). 11 a donno des diagnoses et

des descri[)tions comparées do cos ospéces, et la plus petite a oté

représentée dans les .,\oyages en Scandinavia etc. On ne saurait

dire que cette separation ait été accueillie sans reserve par tous los

ichthyologues. M. Kkstrøm a bien mentionué lo S. viviparus Kr.

dans sos „Skandinaviens Fiskar'' (avec une doscription ot un joli

i.'v^in PI. 49, sous lo uom de >'. r<u/idus . qui semble indiquor

luK. . uH'nio avaiit d;i\(iir lu le momoiro de Krøyer, le regardait

faiva Ilt en nitMue temps remarquor

.arnv;mt docrit et roprosento cette

kai- sous lo nom do ITolocentnm

valfs^!nTL^
ns diro que Texem-

innno par eet auteur,

Nilsson (..Skand.

tito do cotto espece.

Je '(]
ols, pour

ille habito dos baios

plus do dotails, ren-

li-iué (p. 94-'

saurait do

97) oii CO zoologuo

primo abord refuser

.M-ur MalmgrOU remarque (18t37)

.hs l'iskfauna' • („Ofvers. K. \'ot.



mplete de 1 cspecc

trouvait

aans la Daic de (Jlmstiama, a I excJusion presque complete de 1 cspec*

principale. Taiidis qiie la separation établie i)ar Krøyer trouvai

aiusi peu d'encouragement cho/ les zoologiies deh cotes de la Scaiv

de-squels Tune des formes se trou\e seiile a Texclusion do fautre, ou

est au moins prédominaute. M. Gunlher (18G0)'j a reoomm le N.

ririparvs daiib un jeune cxeiuplaire sans indication de localit^^ du

.,Britisli 3Iusenm". et M. J. E. Gra\ (18(>8), dans un ,'Se(j<(>,f<^s

rapporté par un bateau jjécheur anglais, mais qui ne saurait giiei.

donner a Tcspece lo droit de figurer dans la faune britannique, ce

bateau avant été poussé par le Aont au nord de la barre du Jiit-

land. Enfin, 31. le professcur Gi II (IHGoj a fait obser\er q(ie,

bien qu'il soit a présumer quo le \rai N. non-eijlnis se trouve a

TcrrG-Xeu\e et, en general, dans les eaiix profondes de la cote

^'. ririiMiiun Kr. , dont la diagnose s'aeeordait parftiitenient a\e(.'

oolle de :5U exemplaires du Massachusetts, du Maine et de la

\oii\fllt>-I':cos(,e, 4ue eet iclith\ologiie a\ait eu Toccasion d'e.x.i-

(^>)iant <i moi, la question ni'.i longtenips paru douteuse. Dan-,

1 * vainoii (jue j"ai fait des exemplaires <iui. dans le cours de^ annét-,.

uu.uteits >ii;iiaU'.s u"a\,ucnt pas tous uiie valeur absolue, mais

d'oidmiDt' j.« n'ai ])as ni do doiites snr Tespece a laquelle j"a\ais

atlaue. et p,n siiito J"etais personncUement encliu a croire qiie

Krø\t.'r a\ait eu raison de separer les deux cspeces. Cojiendant.

ivertc que la petite ioiii

les arguments qu'il produit pour prou\e

X profondes ne peut l'etre, elle aussi. t

D"\in autre coté, on ne peut non plus <'i

que rideiitité des espece.s soit imni.'di



ment quc par une simple assurance verbale, qui a pu étre mal com-

prisc. Mais en admettant pro\ isoireraent que les deux formos présentont

cette particularité, la question ne peut etre résolue qu'empiriquoment

en vérifiant les [dilTércnces indiquées sur un grand nombrc d"exem-

plaires de diverses localités et d'age difFérent. C'est ce que j'ai

fait en mesurant une \ingtaine d'exemplaires de cliaque forme, et en

comptant le nombre do leurs rayons. Comme, dans le cours de ce

travail. je n'ai jamais été erabarrassé pour rapporter un exemplairo

au S. viviparus ou au »S", marinus - bien quo j'aie ftiit Texpé-

rience que des obseiTateurs liabiles pement s'y tromper lorsqu'ilb

ont a determiner un exemplaire isolé — jc suis arrivé a ce resultat

qn"il faut disting uer ces deux formes sous des noms difTérents

c'est-a-dire les énumérer séparément sur los listes des faunos. !N'a-

turcllomcnt, cola n'empechc pas de considcrer le S. marhms comme

littoialo dornée de cette derniero par accommodation ; raais ce

^' rait utie grande méprisc de croire que lo »Sf. i^iviparus comprond

; ,\ tMimos ont une distribution googiapliique tres différente: lo

^ rtnparus liabite les paragos des Tæroo et du Bohuslån, les

cotos do lo Xor\osjre et do la Nouvello-Angleterre, mais ost inconnu

sur celles du Danemark, de la fTvande-Brotagne (autant qu'on

sache), du Finmark, de l'Islandc et du Grønland. Lo x*?. marinvs

I. inorv('(ficus A'^c.') se rencontre dans les paragos du Giøiiland,

< miiIp. tnut W long de la cote norvéi>ienno, au Spit/berg et

ITrlando, ei . tout cas do tomps a autre; il

dans les eaux profondos a quolquo distanc.

X' ot dans rAmériquo du X(ud, mai s on n

a^oo ceititud 0. Lo S riripnru6 ost done

nt plus httoiMie, mai'^ aui^ SI nioins ;llCtiql

. cummuniqu.M- tous los dotails rolatifs aux lim

'S. do la vari ation des donX .-.poces. rolles <in

par dos mosuros ot on comptant ]e uonibre



I affaire ne peut étre déterminé par la

eux OU la longueur des pectorales, on

ésoudre la question en comptant les

rayons de la dorsale (D: 15 -f- 14 å 15 [rarement 16] chez le S.

mariniis; 15 + 13 a 14 [rarement 12] chez le S. viviparus), ou

des pectorales (18 å 20, le plus souvent 19, chez le S. marinus-,

17 ou 18, rarement 19, chez le S. viviparus), ou en examinant le

rapport entre la longueur des rayons épineux et des rayons mous de

l'anale. En effet, le 2« rayon épineux anal, chez le S. 7narinus, est

toujours notablement plus court que le 3^, dont la longueur, chez

les exemplaires adultes, est la moitié de celle des premiers rayons

mous ; chez les jeunes exemplaires, les rayons épineux sont relative-

ment plus longs; chez le S. viviparus, le 2^ rayon épineux peut

étre un peu plus court que le 3^, qui est toujours plus long

aussi un peu plus long que le 3« ou de longueur egale. Autant

que j'en puis juger d'aprés ma propre expérience, on posséde aussi

un caractére décisif dans le nombre des rayons mous de la nageoire

anale, lequel est de 8 ou 9 chez le S. marinus et de 6 ou 7

chez le S. viviparus^). Ces nomhres fussent-ils moins constants

que ne l'indique mon expérience, je crois cependant qu'on par-

viendra toujours å trancher la limite entre les deux formes. Le

nombre des vertébres est sans doute aussi parfaitement constant,

mais je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier sur beaucoup d'exem-

plaires. — J'ajouterai encore que j'ai eu l'occasion d'examiner de

jeunes exemplaires du S. viviparus des Færoe (43 millim. par ex.),

et du 8. marinus du Grønland (63 millim. par ex.), et n'ai éprouvé

aucune difficulté a les separer. Le S. viviparus devient plus grand

qu'on ne l'avait indiqué jusqu'ici; notre exemplaire le plus grand

(des Færoe) a env. 12 pouces (315 millim.); c'est peut-étre acci-

dentel que notre plus grand exemplaire grønlandais du S. marinus

ne mesure que 19 pouces; Fabricius en indique 24.

mous dans la dorsale chez 2 «

que Ekstrøm, Krøyer et G
méme espéce; mais je m'en tu



Il Ti'y a, selou mon opinion, ancune raison valable —
pour les naturalistos du Nord — do rejeter lo nora Linnéen,

il ne saurait en réalité y avoir de doute sur la significatior

,,Perca marina'' de Linné (S.>.st. Xat. éd. X et XII, Faun

éd. alt.), et autant vaut le rotablir tout de suite, puisq

sera toujours tot ou tard. Le ^ehantes fasciatus de Store

jusqu'a nouvel examen, otre range panni los .,espece!

teiises" : je ne doute pas copendant ciu'il ne iinisse par oti

prime, comme ayant été établi d'aj)ros de jeunes oxemplair

2. Phobetor veiitralls (Cuv. Y.il.). Le genre Pkobdor (Kr

1S44) no pcut étre distingué du gonre Cottus ([uo par l'a

espéce de Pkohetor, les limite.s géographiques du gonre et d

Tospece sont naturelloment les mémes. liO Coltus dkeraus Pall

du Kamscliatka (le t\pe du genre Cemtncottua de Gill) a ét

r.uigé par M. (riinther dans la méme softion du genre Coffn.s qu

!' C. rcntralia d les especos voisines; mais, d'apres une notice d

.M.(iill. do 1861, il a des dents sur l'os du vomer et lontre pa

(.usi'qiiont dans le genre Cottus, coranio le C. clariger dos méni<'

iinTv. Dans ces derniers temps, M. Sauvago a décrit \ii

< '"ttiis filmaentosus . sans donts sur l'os du vomer et avec un«

L"ospece a domi«' liou a boaucouii do coufubiou; cependant k

-\ii-n\nt!<' n'on est jms dif/icile h établir. On peut excuscr qu<

F.)hri<'ius (1780) ait cru avoir aflaire au „Chabot dos riviércs'

{( nitii.^ t/nfjio] , mais on comprendra difficilement que M. CJ-irard

• i !i- von travail bien connu sur les CottuTdes d'eau douce d(

i \tii'ii(iuo du Xord, ait ignoré ([uc cetto erreur fut dei)uis long-

t'Ml^ roctifiée par M. Reinhardt (1820, 18:J7), ot respece

.'S (1861). dans son meiuoire

;et exemple. • Ell<> avait <-opt



le nom å'Acantkocottus .^patris'' (en mémoire du pére de Tai

tcur!), et voila pourquoi , dans les listes ultériouic^ de^ i)i)ihsui

<liu" 31. Malm gren (1865) se fut assuré dans le Musée Britai

iiique quo Texemplaire original du Cottuf! ventraUs C. V. (1829
du Kainschatka, uppartient a la meme espéce (j[ue le C. tricuspi

du (irønland, ce dernier nom, quelque caracti'^ristiquo qu'il soit,

du ceder la place; le C.intcrniedbu^- 8chl. Temm. (du Japon, 185C

ost sans doute la méme espece. A l'occasion de la notice de aj

Stcindachnor (1876) sur le C. pistilUger Pall., jai cherché

mo renseigner sur cette espece dans le Musée de Berlin; l'exera

plaire original n"est que la moitié d"une j>eau en mauvais étal

conservéo dans Tosprit de vin: :\I. le i)rofe><seur Peters a o

Tobligoance oxtrémo de la souimMtre a mon examen, et j'ai i)i

écailles épinouses en forme de demi-croix qui distini;uent uno oor

taine partie des flanes du C. frirnspis. Le nom de „pistUit<j,t)-

étant ainsi base sur unc méprise, sa i)riorité (1811) no saur.ii



facilement å la grande papille genitale du male, å ses taches

blanches caractéristiques du ventre et de la face postérieure des

nageoires pectorales et ventrales, aux épines dont celles-ci sont

revétues sur la face postérieure des rayons, å ses nageoires dor-

sales plus hautes et å ses ventrales beaucoup plus longues. Par

contre, on ne remarque aucune difference entre les sexes dans

les tubercules osseux åpres au toucher qui recouvrent la tete et

la partie antérieure du dos, et qui manquent quelquefois méme

cbez des exemplaires adultes. Les nageoires dorsales sont en

separation absolue est relativement rare. Kemarquons encore que

la forme de la grande épine supérieure du préopercule, et le

nombre de ses pointes, varient assez suivant les individus et

suivant Tåge, et différent méme souvent sur les deux cotés du

méme poisson; enfin, cbez les exemplaires dont j'ai compté les

rayons, j'ai trouvé: D: 11 ou 12 (rarement 10) -f- 15 å 17;

P: 18 (19); V: 1.3; A: 16 å 19; C : c. 2 -f- 9 + c. 2 (outre

es rayons rudimentaires) ; nombre des vertébres, 12 -f 28, et

Coeca pylorica 6, comme l'indique M. Gunther,

3. Cottus scorpioides Fabr. Les vrais Chabosseaux (avec des

dents sur Tos du vomer, mais sans dents palatines) ont aussi, dans

ces derniers temps, été divisés en un grand nombre de genres,

notamment par les ichthyologues de l'Amérique du Nord (voir le

texte danois, p. 366), En tant que les espéces qui ont servi de

base a ces divisions me sont connues, il m'est impossible de les

admettre; considérer les C. scorpius, bubalis et quadricornis comme

autre cbose que des espéces du méme genre, c'est évidemment

tout a fait contraire å la nature, et on ne saurait méme établir une

separation entre les Chabots d'eau douce a tete plus lisse et les

Chabosseaux de mer a épines plus nombreuses. Le Ftyonotus Gthr.

{Triglopsis Girard), qui ne se distingue que par la hauteur de sa

seconde dorsale (caractére qui n'est guére moins développé surtout

cbez les måles d'autres espéces, par ex. le C. quadricornis) doit

certainement étre range dans le genre Cottus. Mais je ne nie pas

la possibilité que, parmi les formes å moi inconnues mentionnées

p. 366, il ne s'en trouve quelqu'une, par ex. les Boreocottus ou les

Ceratocottus, qui mérite de former un genre distinct. De plus,

rumme les descriptions se contredisent , et qu'on ignore quelle

iurtuence Tåge peut avoir sur la présence ou l'absence des dents

palatines chez les petits Cottoides d'eau douce de TAmérique du



idut svydver du g-cnro Cof/iui, i)arce qii ils out dos donts palatiiies:

iii.us CCS foimos (lo^ pDtatnocofti do Grill) d('\niiit sans doute ctro

numt'c-, dans Ic ironu' Cuitridcnnir/dhys : du nioins jo no vois i)as

OU quoi ollos poiuraient on otie distin-i u/'os.

Lo C. t,co)-pioides f'abr. a juMjirici oii »a ])laco j^arini los

espt'cos douteuses dont pou do ijoisoimos scidomont out cu l'occasion

do s'occupor. La pi'notiation aNcc laquoUo rabricius a sij^nalo

comme uiio ospoco a pait octto ibinie asbo/ lavc, au luiliou de'^

asio/ oxaoto ])Our con\aiucrc eolui <}ui otudio un yiand noinbie do

Chabos-seaux du Grønland sil a affairo ou non a la forme do Fa-

bricius. Mes deux prod*'cossouis ont aussi loconnu cetto especo,

Koinbardt, dans los oxomplaires qu"il a classos au 3Iusoe, et

tion plus dotailloo, et il iour ost memo arrivo de determiner inexac-

tomout quobiuo oxoniplaiic Cnotauimont des jouncs). Dans cer-

taiub ca-, (inai.s beulemont avec los femelles), on peut réellemont

a\oir doc douto.s sorioux quant a la determination, et — comme

on fa insinué dans un dos ancions rogistios manusorits du Musoe

— se demander si deux especes aussi voibines que le C. .scorpius

et le C. svorpioides et en partie vivant ensemble, no s'uniraicnt

pas aceidentelloment pour produiie dois bataids. — Ou no saurait

contester, suivant moi. que lo C. pnchi/pus Gtbr. Cdu port Leopold)

no soit lo M-ai C. srorpmdes: eiifiii , j'ai pu le poursuivre au Sud

ju«qu"au Labiador, d'oii lo Musco de Berlin en a roen un *'Xom-

plairo: plus loin vors lo Sud. il cst j(pré>onté par h^ C. rinjlnianus

(IS-iipinosiii,), ospoco qui on ost asso/: \oibiiio tout en robtaut

tros distiiicto. Lo C. scorpiouks se trou\e peut-otro aussi dans

los parag-os de i'Islando: raais cotte question roste cncore douteuse.

Le plus grand cxemplaire femelle que nous possédions mesure 249

inillira. {9''i pouccs), et le i)lus grand cxemplaire måle, 230 millira.

(7-'',4p(Hict's). J'en donnoiai plus tard aillours unc descnption plus

détailb'o; il ni- Miffiia ici d- un\o\or a la di.i-noM> latino, p. :;t)8



du texte danoiS; et de relever ensuite quelques points qui méritent

rattentiou.

Comme je l'ai déjå donné a entendre, le C. scorp'mdes est

relativement rare; cependant j'en ai pu cxaminer 35 exemplaires,

les jeuncs y compris. Mais quoique les femelles, chez cette espece

aussi, semblent, en moyenne, atteindre uue taille plus grande

que les males, ceux-ci ne sont nullement plus rares que celles-lå;

au contraire, sur 22 exemplaires adultes, il y en avait 15 måles.

Peut-etre cette circonstance est-elle dans une certaine corrélatiou

avec le fait que les aspérités (dents ou épines) qui, chez le C.

scorpius måle, garnissent toujours^) la face postérieure des rayons

des nageoires pectorales et ventrales, et qui jouent probablement un

certain role dans raccouplement, manquent ontiérement, méme cliez

les plus grands exemplaires måles du C. scorpidides. La raie blanche

au milieu du ventre, qui semble provenir de la fusion plus ou moins

compléte d'une partie des taches ventrales blanches caractéristiques

des måles, et qui est déjå mentionnée par Fabricius, est uue

marque infaillible pour reconnaitre les måles du C. scorpioldes, et les

distinguer de ceux du C. scorpius. Ouvi-e-t-on le ventre, on verra que

i'estomac grand, spacieux, å parois minces et sans plis, les cæcums

courts et épais, dont le nombre ne dépasse pas 6, mais dont les

deux mitoyens sont souvent rudimentaires ou manquent complétement,

de sorte qu'il n'en reste que 4 ou 5, et les testicules noirs (je n'en

ai trouvé de blånes que chez un jeune male de 65 millim. de long),

constituent autant de differences qui séparent le C. scorpiaides du

C. scorpius du Grønland. Mais la petitesse relative de la tete et de

la bouche, la longueur moindre du maxillaire, la peau épaisse et

verruqueuse du dessus de la tete, les tentacules mous qui rempla-

cent les tubercules pariétaux et occipitaux et le nombre des rayons,

suffisent en general å la determination de l'espéce, sans qu'il soit

besoin de recourir å des recherches anatomiques. Quant å la hau-

teur plus grande de la premiere nageoire dorsale, et au déve-

loppement plus marqué que les tubercules épineux de la peau



(los ("cailk^s) pn'seuteiiit chez le s !ual.'... le C. srar/i ioule.^ se coui-

porte comiiie le C. SCO,'^pius; il senil)!.' an Ssi 411. 1...S nageoires ven-

trales et ])ectorales so: i'ninil lin p.u ,.Ius In ui^-ues chez les

males que chez les femelles. — Jr n"ai IH »'pioldes

avec son r()preseiitaiit dlu Sild. le (
'. clr,ihd< uiu.^; Jiiais i[es descriptions

qu 011 a (lo iiiiées de ce <.lerni.'i- ét ablisseiit i^laii-emeut que si, au point

de vue an;itomique. ii est tres voisin du C. scorpioides, il en dif-

féro l)eauc()ui. par les rayons
];)Iiis nombreux (16—:L8) de ses na-

geoires pc('torales, j.ar sei <qm. rs postoii)itaires et oceipital es coin-

primées et crochues, par la hmgueuv beaueoup phIS C011>ndérable

de l-épinc supérieui-e clu pi-éop. n-ule,. qiii rappelle i)lllt0t celle du

C. buhaVis, et e.iliii pa 1- sa tailh. lue., plus grande (15—18 pouces).

4. C. ,ai.grenl«,.dica. C avier et V alene ienncs

(1829) on t fait da Fabricius,, une espece

sava.its franeais ayant roc^n quelques années apres (18:>1) un petit

ex-eniplaire de la baie de Haffiu, il ne leur vint pas a l'idée ([iie

c'était l'espece de Fabricius; ils en fireiit une espéco distincte

sous le nom de C. porosus, raais, comme Ta fait observer M.

Maliiii^'reii (1865), ce nest autre chose que le Chabossoau com-

mun du GrtJiilaud. Ce dernier a cepcndant, sous le nom de C. grøn-

zoologucs danois, anglais et aniéricains qui se sont occupés de la

faune du Grønland, de Terre-Neuve ou de la JSlouvelle-Angleterre

fRicbardson, 1836: Reinhardt, 1837; De Kay, 1842;

il <lt^s raéprises, et été classé comme espece dibt.ncte sou^ diff<'rents

noms (voir le texte daiiois, p. 370); d'un autie ente, on a ciu

quelquefois avoir obser\p le C. Qrønlandicns -^ui le-, onte> butari-

mques»). M. Malmgrén (1865) est le piem.er qui ait soumis le



c. grønlandicus et les formes voisines å une discussiou critique,

basée*sur l'exameu de Cbabosseaux provenant d'un grand uombre de

localités différentes (Scandinavie, Grønland, Spitzberg, mer Baltique),

et il résulte de ses comparaisons faites avec soin, non-seulement

que toutes les autres espéces nominales susmentionnées ^) doivent

étre supprimées, mais aussi que le C. grønlandicus (ou porosus) ne

pout comme espéce étre séparé du C. scorpius. Quelque fondées

que dussent paraitre ces couclusions d'un auteur å qui richtliyologie

nordique est si redevable, je n'ai cepcndant pu m'empécher de

soumettre a un examen minutieux tous les exemplaires du Dane-

mark, des Færoe, de l'Islande, du Grønland, du Spitzberg, de la

Baltique etc.
,

qui me sont passés entre les moins, et le resultat

de mes etudes a éte le méme, en tant que je n'ai réussi a

signaler aucun caractére ou groupe de caractéres qui séparassent

un peu nettement le C. grønlandicus de l'Amérique arctique du

C scorpius de l'Europe septentrionale ; aussi ne saurais-je non plus

toujours decider si tel exemplaire est, par ex., du Grønland ou du

Danemark. Mais il y a cependant certains traits qui distingueut

assez réguliérement cbacun de ces types géograpbiques, et je crois

par suite qu'on a raison de designer les Cbabosseaux communs du

Grønland (et de l'Islande?), de meme que la plus grande partie de

ceux de l'Amérique du Nord, comme une varieté å part, ainsi que

je l'ai fait dans le titre do ce paragraphe; toutefois il ne faut pas

se figurer qu'elle se distingue du C. scorpius type par des marques

dessin de Couch („Brit. Fisb.") a certainement la méme origine.

Ajoutons encore que la trouvaille d'un „C. grønlandicus'-' dans le dé-

troit de Menai a été demiérement annoncéo å la Société de Manchester

par M. Alcock („Proc. Litt. PhU. Soc. Mauch.", XIV, p. 130).

'j Je n'ai pas, parmi ces espéces, compris le C.labradoricus Gir,, parce

qu'il a quatre épines au préopercule, co qu'on ne trouve jamais

cbez le Chabosseau du Grønland, lorsqu'il a dépassé les limites du

tout prcmier åge, mais quelquefois chez le C. scorpius eixropéen,

tantot d'un seul coté, tantet des deus. Comme on peut trouver en-

core une trace de la quatriéme épiue chez les jeunes Cbabosseaux du

C. Mitchellii C. V., long de 2—3 pouces, de la liste des synonymes

du C. scorpius var. grønlandica. Par contre, le C. aneus Mtch. est

certainement une espéce å part, qui représente plutot le C. bubalis,

de méme que le C. bison représente le méme type de la cote de Cali-

fomie. Je dois cependant faire observer que tous ces Cbabosseaux de

l'Amérique du Nord bors du Grønland ne me sont connus que par



tranchées ou constaiitey. Le (\ .-icorpius var. grørUandica est done

répandu le long des cotes dii Grønland et de TAménque du Nord,

depuis „Boothia", le port Leopold et le détroit de Northumberland,

jusqix'au Cap Hatteras; le Chabosseau commun de l'Lslande semble

anssi appartenir å cette varieté. Au Grønland, il parait habiter

généralement les petites profondeurs, jusqu'å 12 brasses, par ex.;

mais de jeunes exemplaires out été péchés par des profondeurs de

40 ;i 100 brasses. Le C. scorpius se rencontre en outre aux

Færoe, sur les cotes scandinaves dans toute leur étendue, dans

la Baltique, jusqu'a Uleåborg en Finlande , au Spitzberg, å la

Nnuvelle-Zemble et sur les cotes biitanniques jusqu'å la Manche;

quant å dire jusqu'oii il s'étend le long des cotes de l'Asie septen-

trionale, et s'il se trouve dans la mer de Behring (d'oii l'on con-

nait plusieurs autres espéces tres caractéristiques) , on ne le sait

pas encore avec certitude.

Je dois reraettre a une autre occasion å donner uu exposé

détaillé des formes et des caractéres du Chabosseau du Grønland,

. le nombre des rayons, qm
grande. En comptant tous

le C. scorpius la formule suivante:

14—19); P: 15')—19; V: 1.3;

égard qu'aux cas les plus fréquents

ibres limites se réduisent å: D: 26

P: 17; Y: 1.:]; A: 13—14. Le

tre normalenu/nt de 39 (14 \- 25),



que jai sacriti'' oxpre-s a cette ix'cherclio a caiiso du tres petit

norabrc de ses rayons, ii'on avait qiie 86 (13 + 23), iiombre

qui se rapprocho teileiuent de colni qui a été observé chez les

Cluibosseaux de TEurope (34—35), qnc cette diilereiico ost sans

impnrtance. J en ai compté 36 et 34 chez deux exemplaires

If ri'-lande. Le nomhre des Cocca pi/lorica allonges est ordi-

ii.iii-cment de S. souvent de 0. varcinniit de 10— 11; je n'en ai

l)lusieurs auteurs, bieti ([ue j"eii aie examiné beaucoup d'exemplaires.

Les Ciiabus^eaux du Dauemavk en ont 7—10, le plus souvent 9;

ceux de iTslaiide, 8— LO, ordinairenieiit 10. Quant aux testicules,

je les ai tuujuur^, uu peu a wvrn ('^tonnenient, trouvés blanchatres

chez les Cluibosseaux du ("Tcøiilaiid et d»' iTslande, et non noirs comme

chez le C. m-orpius de TEmupe. [.e nifile le plus irraud du Miisée

niesure 260 millim.. H hi fenielle la plus t-rande, 314—340 millim.;

raais un squelette (>aus doute aiissi celui d'une femelle ) a une

lonyueur do 405 miilim. Les femelles sont plus fréqucntcs que les

måles; eependaiit. cii cianplant tons les individus dont le sexe

å 4. Chez les femi^Ues tres grandes, les 4 tubercules du sommet

de la tete (pust-orbitanx et oecipitaux) sunt souvent relativement

grands et obtus, avec des trace.s de crénelurcs — quolque diff«--

rence quil y ait entre ces nodnsités et los excroissances correspon-

dantes du C. quadricornis , on comprond cependant que des per-

sonnes pen expérimentfk's out pu confondre de pareils exemplaires

avec cette dcriiien- ospéce, lnrsqu"une comparaison directe n'était

pas possil)le — mais la forme de renfoncement produit au haut

do la tét*' i)ar fes tubercules et les ci'étes ([ui les relieiit, est trop

e quatriéme épiue ;



cepoudant aussi otre le cas quelquefois cbez la forme i

peut-étre aussi qiie la couleur blauclie des testicules cliez le måle

adulte est un caractére de la varieté arctique. Mes nombreux

mesurages n'ont pas confirmé que la tete, chez la forme du Grøn-

land, soit plus grande relativement au corps que cli«z celle qui

fréquente nos cotes.

Outre la taille et la fréquence plus grandes des femelles, et

les taches blanches que présentent le ventre et la face postérieiire

des nageoires paires chez les måles, ainsi que les épines dont

celles-ci sont munies (les nageoires ventrales n'en ont cependant

que chez les måles de la plus grande taille), il nous faut encore,

comme points de comparaison avec les autres espéces de Cottus,

mentionner, parmi les differences inhérentes au sexe, le développe-

ment relativement plus prononcé (surtout lorsqu'on compare des

exemplaires de méme taille des deux sexes) des écailles osseuses

munies d'épines des cotés et du dos chez les måles, et les nageoires

pectorales et ventrales en general plus courtes des femelles.

5. Cottus qnadricoriiis L. Le point principal å éclaircir rela-

tivement å cette espéce était celui-ci : le C. quadHcomis fréquente-

t-il réellement les c6tes de l'Amérique arctique? Il présente une

distribution géographique tres particuliére ; on le trouve dans la

Baltique et le golfe de Bothnie (mais il n'atteint pas, que l'on

sache, l'ile de Bomholm ni le Sund), dans les lacs Ladoga et

caractéristiques (tubercules du sommet de la tete et de la nuque),

dans la mer Blanche et sur les cotes de la [fTouvelle-Zemble ; s'il

se rencontre en Sibérie et plus a l'Est, c'est encore douteux. Sa

présence sur les cotes d'Angleterre i) n'esfc basée (abstraction faite

sur un seul jeune exemplaire que M. J. E. Oray a re(;u a Tétat frais

du marché au poisson å Londres ; tout singulier, inexplicable presque.

que soit ce fait, on ne saurait cependant le récuser. En ce qui

conc-eme l'Amérique arctique, il est bien certain que le ,, C. quadri-

cornis'' que Ross a trouvé a „Boothia" , mais quil mentionne en



rexpédition de PaiT\ prit ii Tiio Motville deux oxoraplairos, longs

de 5—6 pouces. d'un ('habosseau (jui était tout a fait sciublable au

de cuivre", par 07° 12' do Lat. X., a remboucluire d'im

e, 8—9 Obabosseaux de 7 pouces de long; il ne ivussit

rapporter en Angleterre, mais d'aprés les notes qu'il

.'S sur place, il les décrivit dans sa Faune de rAmérique

;ous le n<.m de C. hejacorius. Plus tard. en 1841). ayant

noijveau les menic.-, rontrées, il se proeura encore des

s d<' cotto foinu', qu"il rapporta cette fois avec liii: il

alois ini"il a\;iit mal cuinpris ses notes, et attribiié a

. hejarornin des curnos rostrales de la ménie nature que

caraett'nbtiques du soniraet de la tete et de la nuque,

fornii' en question n' était autre ([ue le C. qitadricornis,

aus-^i haut qiic les colonies danoises s'éteudent vers U'

iiT.iit tnut ,' lait inadmisfcible, s"il s'y trouvait. qu'il n'eut

ivn\('' a Ilos muswK . et l'hypotliese qu'il aurait servi de

/. scorpius de Fabricius, doit absolument étrc rejotée.

t q\ie plus intéressaiit que la se<'(uide expédition polaire

ait pris, sur la cote o ri en tale du Grønland, entre 73"

Lat. X., 3 exemplaires bien dévolo])pés du C. quadrkornis.

L' nc pusso mcttre en doute Texactitude de la détermina-

question avait cependant pour uioi un grund intérét, ot

is en cons'.'quence adresse a Si. le proteaseur Peters,

)uvoir m'en assurer par moi-méme. Ce savant a eu Tobli-



(luo (lepxiis pcu de tcmps, ot souloincut

;>1—3() millim. do long des cotcs de

représentée a present imr deii\ indnii

(52 et 54 milliru.) des Færoe. I/im å\

penth ("dttdidi's. ..!' ea pcut concliiro qu'ils ont iitteiiit Icur com-

quent, <[ue fespéce est des plus petites du groupe des Cottoide^.

C'est également oonfirraé par la cirfonstance que la division des

(,7—9) rayons fendus de la nau^eoire caudalc est tout aussi distincte

que ehfv le^ exemplaires adultos du C. iuhaliH, tandis qu'elle n'est

qui' trt^ friibli-nu nt iudiqu''e chez les jeunes individus de meme
i.iiMf de (M'tte deniiete c^ppce; de plus, la difference entre les

M'Xfs, ,>n <'t< qm cotK'enio )a papille <iénitale. ne se manifeste,

chez lo C. hiibalis , que dans une phase (iltrrieure du développo-

raent. Eolati\enient ;i la couleur et aux aiitres caractéres généraux,



La distance entre les épines

occipitales et la premiere na-

geoire dorsale est bien plus

petite que le diametre de l'æil,

et les nageoires dorsales se tou-

chent immédiatement.

Les nageoires veutrales ont

4 (1

autres Chabosseaux de :

La longue épine du préoper-

ie est (chez les jeunes indivi-

s) plus courte que l'épine

périeure de Topercule.

et plus large que chez le C.

hubalis.

La distance entre les épines

occipitales et la premiere na-

geoire dorsale est egale environ

au diametre de l'æil, et il y a

un intervalle distinct entre les

deux nageoires dorsales.

Les nageoires ventrales n'ont

que 3 (1 + 2) rayons (XB.

rudimentaires que chez le C.

hubalis.

La longue épine du préoper-

cule et l'épine supérieure de

l'opercule sont å pen pres de la

méme longueur (comme chez les

exemplaires ages du C. hubalis).

Malgré les recherches faites aux iles Tæroc, on n'a encore pu

se procurer que ces deux exemplaires; j'incline done a penser que

la C. LiUjeborgii est une forme qui hahite des eaux plus profondes

que le C. hubalis. Mais aprés que l'attention aura été appelée sur

cette espéce, on la trouvera sans doute sur d'autres cotes de l'Eu-

rope septentrionale.

7. Triglops Pingelli Ehdt. Les lignes obliques sur les cotés

du corps et les lignes transversales coirespondantes sous la gorge,

bordées d'écailles osseuses épineuses (dentées), sont sans doute (les

premieres au moins) des ramifications de la ligne laterale, qui ont

des analogues chez certaines espéces de Trigla (T. lineata, cum-

lus L.). Notre espéce est encore la seule do son genre : elle n'est

pas rare sur la cote occidentale du Grønland, et se trouve en outre

en Islande, au Spitzberg, dans la Norvége septentrionale (jusqu'å

Christianssund , au Sud) et aux Færoe. Les expériences bathmé-

triques lul donnent une distribution verticale de 16 å 150 brasses.

Elle atteint une taille de plus de TV- pouces (200 millim. pour la

femelle; le måle atteint 5';2 pouces, 145 millim.); les variations

du nombre des rayons sont comprises entre les limites suivantes:

D: 34—36 (D»: 11—13; D^: 23—25); P: 17—19; V: 1.3;



Li <^cule leunniiH Liitiqup i li(|iic]]e cette ospetc donne

test que le 7 pd lu obtictu^ Copt U'^^>''») tk Godha\ii nest i

lindiqiK ks in^eojies \entril(s qntrtgtierachatæ
, {^h) i

coraiiosKs dt 4 nvons fl S), ainsj qup le raontie coriocttmpii
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lonj-uoui totale; k- (iui\ tpmot« do la uiKtue qui, daiit> lo jcune age.

les adultes , et, clicv ccs diiuiei-^, la picmieie iiageono dorsale cst

au'^M haute qni la tf>te (st loimue taiulis t|utlle ost ba&se chez

le> )euius Ui L'piiio (nxjuit' < u.u tenstique du preopdculo obt

tolatnouunt pin- -.umde OiQ/ h> induidus plus jounes

^t It'Hiis hainntiis Ki C i -t 'a suilc ospoce connuc de te

^tme (i»i a piopumuit pailei ih diiteie du genie (hitnder-

iiiichtfui^ quo pai uno ian<jee uyulieio do grands boucliers o->scu\

opmeux, de clnquo cote le Ions du dos, caiacteio qui seruble la

ia]>])ioelioi du Ti iiflofD Outi o la cote oceulontale du Giønland

{dowi l( V e\euiplanos, n ont pas aupaia\ant (te d<&igne& sous (O

niun, niais oii ollo s( nibk et't plu-^ npandue quo lo Cuitrid. un-

<t,ufti(s] (<tto ospete habite la ooto ouentalo du memo pa\s (ou l'ex-

pahtiou alUiuand«^ m a oon^tate la piesonce), le Spit/beig (cu il

'^uublo etio fiiquont, et d ou ks oxemplaires t}pos tirent lour

. jLii'.') ,i la Mitt suedo-Tion.^K'jiiK . dopui^ lo l'jnmaik jusqua

l(»(> biasscs (. cst sui t. s cotos du (Irøuland qu elle be prosonte

dans tout son d( xolopptmont : sa taille \ atteint 115 millim {\e<

femellos; ie male le plus i,nand na quo (Ui milhm.l. Les femelics

seinblont aubsi, clio/ cttt( e^pec• , etu' beaucoup j)lus nombreuses

que les malos, qui sunt facileinont lecuunaissables a b'u giando

papiUe genitale (Juant a la questioti de sa\oii si lUo sorait la

niémo ospeio que lo J'oftub polmis kabine", qiu etait tres fie-

queiit sui les cotes do la Georgie du Nord. on ne saurait guere la



ment normal; l'autre présente non-seulement de nombreuses écailles

åpres assez grandes entre les écussons osseux de la ligne late-

rale et ceus de la rangée supérieure; mais il en a aussi un tres

grand nombre derriére les nageoires pectorales, ainsi qu'une rangée

de plus petites le long de la nageoire anale. La forme des épines

de la nuque change un peii avec l'åge; cbez les jeunes individus,

la paire antérieure est située presque a mi-distance entre l'æil et

la paire postérieuro, mais, chez fes adultes, les deux paires se

touchent, et la paire postérieure est beaucoup plus haute que l'an-

térieure, de sorte qu'on pourrait les décrire comme une grande épine

OU un grand tubercule bifide, comprimé de chaque coté. Chez les

jeunes poissons, la grande épine recourbée, å l'extrémité supérieure

du préopercule, n'est pas non plus fondue jusqu'å la base, mais

seulement å la pointe ou pas du tout (chez les plus jeunes), de

sorte que la forme tronquée donne seule une faible indication de la

bifurcation qui se produit plus tard. Le nombre dos dents ou des

épines sur les écussons dorsaux varie de 10, chez les individus les

plus grands, å 6, 3 ou 1, chez les plus petits; chez les adultes,

les rayons des nageoires dorsales sont aussi recouverts de fines

aspérités. Nombre des rayons: B: 6; D: 9-f 19 — 20; P: 18

—19; V: 1.3; A: 14—15.

10. Agouus decagODUS (Bl.) et A. cataphractus (L.). Le gerne

Agonus — nom qui, étant le plus ancien, doit étre préféré a celui

'\' Asphlophorus — a aussi, dans ces derniers temps, été divisé en

'ind nombre de genres (voir le texte danois, p. 381). Comme

imaissance directe des espéces de ce groupe, qui sont plus

-.^ -s de nous au point de vue géographique, est assez limitée,

.!• Mu^serai indécise la question de savoir si Tun ou l'autre de ces

genres, le genre Agonomalus par ex., présente des caracteres assez

tranchés pour qu'on en puisse maintenir la separation. Quoi qu'il

on ?nit. CO ne sera le cas que pour le pln> prtit nombre ; chaque



dans le Pacifique (11 espéces?), depuis le Kamschatka jusqua la

Chiue et au territoire de Washington, et deux seulemeut dans

l'Atiantique: 1'^. eataphractus , depuis rembouchure de la Manche

jusqu'aux Færoe, l'Islande et la froutiére russo - norvégienne au

moins, et 1'^. decagonus BL, depuis le Grønland et Terre-Neuve

jusqu'a rislande et le Finmai'k. L'A. spinosiasimus Kr. , comme

nous l'avons montre auparavant, est un tout jeuue A. decagonus,

et VA. malarmoules {]) Deslongcb., de Terre-Xeuve — d'aprés un

extrait de la description et une copie du dessin que je dois å

robligeance de M. Sauvage du Musée de Paris — n'est pas une

espéce différente de celle du Grønland. C'est une méprise dans

laquelle tombent encore quelques auteurs recents (Gilntber,

Møbius), que 1'^. eataphractus devrait aussi se trouver sur les

cotes dd Grønland; ce que Fabricius a mentionné sous ce nom

n'était que 1'^. decagonus. On sait qu'origiuairemeut cette espéce

a par erreur été indiquée comme appartenant aux Indes orientales,

ce qui est du sans doute a la circonstance que Bloch, par ses

relations a Copenhague, s'était procuré en memo temps des pois-

sons et du Grønlaud et des Indes. C'est ainsi, en tout cas
,
que

les choses se sont passées avec VAspidophoroides monopterygius,

et, bien que l'^l. decagonus ait probablement donné lieu å la memo

méprise, il est bon cependaut de remarquer — maintenant que Ton

sait que le genre est également représenté en Chine — qu'il est

fort possible que des objets d'histoiro naturelle rapportés de Chine

å cette époque, fussent designes faussement comme venant des

Indes. L'^. decagonus ne semble pas étre fréquent au Grønland,

bien qu'il n'y soit pas rare non plus; en tout cas, le Musée est

beaucoup plus riche en exemplaires de l'^. monopterygius. On ne

sait rieu de sa distribution bathymétrique , mais je crois qu'il doit,

comme les deux autres Cottes cuirassés du Grønland, étre range

parmi les formes habitant les eaux plus profondes, en opposition å

celles du littoral. Le plus grand exemplaire du Musée mesure

7'/4 pouces (189 millim.) et provient du Grønland (celui qu'a décrit

M. Eudes Des lo ug c hamps était cependant un peu plus grand:

210 milliiu.). De mem,. <iu(- die/ b-s doux autres Cuttes cuirassés

du Grøh: -

•



Pour coustater s'il existait des diiféreiices géographiques entro

les exemplaires de 1'^. cataphractus de l'Islande, du Danemark et

des Færoe, j'ai compté le nombre des écussons et des rayons chez

tous les exemplaires que j'ai pu me procurer de ces localités, et

consigné les resultats de ce travail dans le tableau p. 384, eu

regard des norabres correspoudants pour 1'^. decagonus et les Aspi-

<l(il>horoules. On y verra que la variation individuelle est å peu

pres aussi grande, mais non complétement identique eliez les exem-

plaires islandais et danois, tandis qu'elle est relativement plus

faible chez ceux des Færoe, qui sans doute aussi proviennent tous

du méme endroit (Thorshavn). Tandis que les 7 exemplaires des

Færoe ont les nageoires dorsales plus ou moius largement séparées

— chez l'un, il y a meme entre elles 5 paires d'écussons — plu-

sieurs des exemplaires danois et islandais, surtout des premiers,

les ont plus ou moins complétement unies. Chez quelques-uns des

danois, les épines antérieures du museau sont bifurquées ou méme
trifurquées; chez quelques-uns des islandais, elles se dirigent tres

fortement en dehors vers les cotés, ou les postérieures sont bifur-

quées. Ces differences, sans doute, ne sont pas essentielles, mais

j'ai pensé qu'elles méritaient quelque attention, parce que cotte

espéce, par ses formes extérieures, rae parait plus propre que beau-

coup d'autres poissons å jeter du jour sur la stabilité ou la variix-

bilité locale des espéces.

On comprend facilement que le signe -f du tablean p. 384

sépare les écussons pairs des impairs (ou soudés) dans les rangées

supérieure et inférieure; mais il est nécessaire d'ajouter que les

écussons „devant les nageoires ventrales" ne comprennent, chez

r^. cataphractus, que ceux qui sont littéralement situés devant les

nageoires ventrales (et non, comme chez \'A. deca</onus , tous les

écussons pectoraux); pour en avoir lo nombre complet, il faut

ajouter 6—8 aux chiffres du tableau. Au reste, ce tableau donne,

dans l'ordre suivant, les indicatiuns ei-aprés: le nombre des écus-

sons de la rangée supérieure (écussons dorsauxh de ceux de la

rangée laterale supérieure, de la rangée laterale inférieure et de



Quant aux changements que ces espéces et V Asjjidophoroides

miuucation antérieure piibliée dans ce journal (1861, p. 276—83).

11. Aspidophoroides moiioptengins Lac. et A. Olrlkii n. sp.

Le genre Asj^idophoroules est bien séparé du genre Ågonus

par les caractéres suivants: 1) il u"a qu'uue nageoire dorsalc, qui

ne répond pas aux deux dorsales des Agones, mais seulement a la

seconde; 2) il a (comme V Agonopsis) des dents sur les os palatius

et sur le vomer; 3) la ligne laterale n'est pas située entre les

deux rangées d'écussons latéraux, mais elle passe en entier dans la

rangéo supérieure, et 4) les écussons ventraux (la quatriéme rangée

d'écussons) ne forment pas la limite entre les cotés et le ventre,

mais sont placés entiérement sur ce dernier; aussi ne commencent-

ils pas derriére les nageoires pectorales, mais seulement deniére

les ventrales. C'est done a tort que M. Guntlier a refusé å VA.

monopterygius une ligne laterale et des dents sur le vomer; cette

derniére iudication a été cause que VAspidophoroules inermis de

l'ile Vancouver, décrit dans le supplement du second volurne du

catalogue des poissons du Musée Britanique, est devenu pour M.

Gi 11 le type du genre Anaplogonus, qui a été caractérisé par des

dents sur le vomer et les os palatius, en opposition fictive avec VAspi-

dophoroides fmonopterygius) , chez lequel elles étaient du reste déja

indiquées dans „Hist. nat. d. Poissons". Le genre Anaplogonus

disparait done comme synonyme du genre Aspidophoroides, et il

en est de mome du genre Canthirhynchus , de Swainson, dont

l'établissement est du sans doute å la circonstance que Cuvier et

Valenciennes avaient supprimé le genre Aspidophoroules de

Lacépéde, qui a échappé ainsi å l'atteution de Swainson. Ce

i^iMiro est done connu maintenant des cotes nord-est et nord-ouest

de TAmérique. En deliors du Grønland, 1'^. monopterygius a seule-

mont été trouvé quelquefois dans des estomacs de poissons sur les

cotes de la Nouvelle-Angleterre. Notre plus grand exemplaire me-

sure h^n pouces (150 millim.).

i^otre Musée a re(;u de feu M.Olrik 3 exemplaires, longs de

~'l—75 millitn., d'uno espéce grøalandaise jusqu'ici non décrite,

rrouvés dans des estomacs de flétans; un quatriéme

:i,.;nt du Grønland, que posséde le Musée de Stock-

ir la méme origine. Je me borne, pour cette

. y*i' a la tigure et a la diagnose p. 386 du texte



dauois, laquelle devra étre complétée par les caractéres généhques

communs mentionnés plus liaut.

et boréaux. Nous les avons, dans ce qui précéde, mentionnées

chez toutes les espéces ou elles oiit été observées. On aura sans

douto reinarquo qu'elles se nuinifostont tautot dans uu caractere.

tantot daus uu autrc ou daus plusiourb, mais qu'il y eu a toutefois

un certain nombrc qui revienueat chez beaucoup d'cspécos. Il

n'y a pcut-étre aucuuo autro faiuillc de poissons ou les differences

des sexos soient si iiombreuses et si froquentes, et, pour ce niotif,

il ue sera pas sans iutéret de les resumer ])Our toutes les espe

ces que uous avons otudiées.

Les femelles seniblont se distinguer par leur froquence plus

Rraudo chez les Phohetor rentro lis. (httns avorpius , Trifjlops Pin-

gelii et Icdus hamatus. et par leur taille supérieure chez les mémes

espéces, ainsi que chez les iAithis hobnits et scorpioldes. Vnv

graude papille genitale caractorise les males du Phobator rcntralis,

des Cottus huhalis et lAUjelorgii, du Triglops Fingelii et de \' Icelus

hanidtus. Des taches blanches, en partie sur lo veutre, eu jiartie

Mir la partie postorieure dos uaiiooiros pectnralos ot voutralcs,

'l.Miii-'iiont le memo soxo chez le Phohetm- rrntnili-^. I"> Cnttua bu-

''''.•-. scorpius ot scorpioldes et ])tMit-t'trt' li' ('rntrhb rinirhthiis un-

riiiittus. Les males du Coftn.f jirorjilux et du C. nmr/iinnles se

font remarquor par un plus grand dévoloppenuMit des tuberculos de

la peau (les écailles osseuses a épines), et ceux du C. scorpius et

du J'hobdor rentralis
,

par les aspérités de la face postérieure des

rayons des poctorales et des voutraloh. La premiere ou la seconde

nagooire dorsale a une hauteur plus y'raude chez les måles du

Phob. centralis et des C. scorpinldcs ot quadrkoniis: la longueur

plus trrande des poctorales Oi,t oii-<il(Muent uu trait distinctif des



12. Trigia hirundo L. et T. gumardus L. Le nombre des

cspéces de Trigles observées sur les cotes scandinaves a récem-

rnent été augmenté par M. Malm du T.cucuIusL. Il est presque

supei-fiu de remarquer que je suis arrivé au méme resultat que

d'autres zoologues avant moi, a savoir que le T. Blochii est la

jeune forme du T. gumardus; mais je pourrais aussi prouver (si

on le mettrait en doute, ce qui ne sera guére le cas) que le T.

poeciloptera C. V. n'est que la jeune forme du T. hirundo'^); si

l'on a devant soi une serie d'exemplaires d'åge différent — de 7

3 long et au-dessous — on ven-a s'effacer gra-

duellement les traits caractéristiques du T. poeciloptera. On nc

doutera guére non plus que le T. nigripes Malm (27 millim.) ne

représente i développement i

meme espéce. Il faut cependant étre reconnaissant å M. Malm
d'avoir décrit cette forme; le jeune individu mentionné par

Thomson dans sa „Faune Irlandaise" semble combler l'intervalle

ripes et le T. poeciloptera. Le T. gumardus n'est

pas rare aux Færoe; le T. hirundo, par contre, ne vient pas de

la, et je n"ai vu aucun Trigle d'Islande avec une indication cer-

taine de la localité (cfr. Faber, „Fische Islands", p. 123). Faute

de grands exemplaires du T. hirundo de la MéditeiTanée que je

puisse comparer avec la foime nordique, je ne suis pas en etat de

me prononcer sur la question, soulevée par C u vi er et par Krøyer,

d'une difference spécifique entre ces deux fonues.



Gontributions ichthyographiques.

VI. rontributious u la diagiiostiqiie des poissuus >olaiit$ oii liocets.

Par M. Chr. Liitken.

(Voir PI. X).

-I endaiit longtcraps on n'a conuu, ;i propioment parler, que deux

espéces du genre des poissons volauts (/-J. evolana L. ot K. voli-

tans L.); car ou peut a peine dire que les doux autres especcs

qui ont été enregistrces depuis loiigtonips (/•:. exiiumn Gm. et K.

mesogaster Bl.) soient connues aujourd'hui, ot il en est ii pou pres

de méme des formos décrites par Lesueur, Mitoliill et autres

auteurs plus ancions, notamment do rAniériquo du Nord. C'est

seulemont apres la revision des coUeetions du Musée de Paris par

Valenciennos qu'on a appris que c-e genre cst tres richo on

especos; mais lour diagnostique laissait souvont beaucoup a désirer.

Plus tard, o'est surtout grace a M. il. Bloeker ot Giintlier quo

la connaissance des especes et de leurs caracteros a fait dos pro-

gres; on connait bion maintenant unc cinquantaine d'espéces plus

une dixaine de douteuses. Lu circonstance que notre Musée a

successivement ro<^u un nombre reJativement considorable de poissons

volants, m'a doja depuis longtomps fourni l'occasion de m'occuper

certaines d'entro •

taieut beaucoup pi:

ie des espéces, il



uoinbre sur la determination et les limites desquelles je continuais å

rester dans l'incertitude. J'ai cependant du en considérer quelques-

unes comme nouvelles — quelque peu vraisemblable qu'il fut que

notre modeste coUection renfermåt plusieurs espéces inconnues dans

les Musées de Paris ou de Londres — et, d'un autre coté, il y en

avait naturellement bien davantage qui avaient été décrites par

d'autres ichthyologues , mais qui ne me sont pas passées sous les

yeux. J'ai done du provisoireraent renoncer au plan que j'avais

espéré pouvoir realiser, de donner un aper^u quelque peu complet

du genre Exocoetus tout entier, en l'accompagnant de diagnoses

qui séparassent les espéces les unes des autres; ce but ne pourrait

étre atteint que par une revision, hors de ma portée, des exemplaires

originaux de Paris, de Londres etc. , car ce serait une æuvre de

beaucoup d'années d'accroitre les collections de notre ilusée de

maniére å rendre une pareille revision superilue. J'ai bien pu

profiter d'un grand nombre de nouveaux matériaux pour mes etudes,

gråce å l'obligeance que m'ont témoignée les directeurs des Miisées

de Cambridge (Harvard College), de Stockholm

de Gøteborg, et dont je m'empresse de remercier ic:

Agassiz, i\ Smitt, L. Esmark et A. W. Mal:

j'ai aiusi fait connaissance avec des espéces qui

seraient restées inconnues, et si j'ai pu m'éclairer sur beaucoup de

points obscurs, j'ai vu en méme temps surgir tout autant de nou-

velles questious douteuses, et je suis tout aussi peu en etat qu'au-

paravaut de dire avec certitude: „je connais tant et taut d'espéces,

et voici leurs caructeies-. Dans ces circonstances, j'ai cru devoir

mettre d^' ente muu grund travail descriptif et critique, qui est du

reste aussi avance qu il peut l'étre pour le moment, et me borner a

un court extrait, qui renfermera seulement un apcr9u des caractéres

a l'aide desquels on peut établir un groupement naturel des espéces,

et quelques remarques sur leur distribution, leur synonymie etc.

Les ichthyologues qui s'occupent de l'étude de ce genre de poissous

pourront ainsi, je Tespére, utiliser quelques-unes de mes observa-

tions, et avoir égard aux caractéres jusqu'ici negligés qui ont surtout

de Fimportauce pour le groupement des espéces. Je dois encore

remercier M. M. Gunther et Bleeker, qui ont eu l'obligeance

de me communiquer comment les espéces du „British Museum" et

de la coUection particuliére du savant hollandais, se comportent

relativemeut å la nature du secoud rayon de la nageoire pectorale

etc, ce qui m'a permis de vérifier indirectement la déterraiuatiuii



seraiT a desirer que tous les poissoiis volants qui sont pris par les

voyageurs ou les marins, et qui n'ont pas de courtes nageoires

ventrales placées tres en avant, en manquant en méme temps de

barbillons, fussent rapportés pour étre soumis å un exaraen scienti-

fique; car on obtiendrait souvent ainsi des représentants d'espéces

peu connues, et, en tout cas, des renseignements sur leur distribu-

tion, si la latitude et la longitude du lieu de la capture étaient

notées. Cette distribution, dans beaucoup de cas, est peut-étre

tres liraitée, et on pourrait ainsi s'expliquer qu'un grand nombre

d'espéces n'aient encore été rencontrées que rarement, surtout

lorsque la zone qu'elles habitent est située en dehors des routes

maritimes les plus fréquentées ; mais tres souvent aussi, les espéces

ont nne distribution tres étendue, par ex. dans toutes les regions

tropicales des deux grands Oceans, et j'en donnerai plusieurs nou-

veaux exemples dans les pages qui suivent.

Dans l'aper^u en langue latine, des p. 392—394 du texte

danois, des principaux caractéres distinctifs des espéces du grand

genre des Exocets, je ne mentionne aucune espéce nouvelle, ni les

espéces que je n'ai pas moi-méme examinées. J'ai méme cru devoir

omettre la description des espéces dont la nouveauté et l'indépen-

dance ne me laissent pas de doutes.

Kelativement aux espéces et aux groupes divers, j'ai encore

les remarques suivantes å ajouter å ce court exposé de mes re-

sultats.

1. L' E. georgianus Val. a été range å tort par M. Gunther

dans la section a courtes nageoires pectorales (cfr. Valenciennes:

„les pectorales touchent presque å la caudale"); il aura sa place å

coté de VE. evolans et de VE. obtnsirostris , mais en différe en ce

qu'il est muni de barbillons; c'est pourtant une question si les

exemplaires qui viennent a les perdre pouvent étre distingués des

espéces susmentionuées. On n'en connait jusqu'ici que de jeunes



espéce; mais il a en raémc temps été pris dans TAtlantique, non

loin de la cote du Brésil (cfr. Yalenciennes 1. c. p. 138).

2. E. evolans L. et E. obtusirostris Gthr. De ces deux formes,

la premiere, la plus répandue de toutes les espéces du genre, est

beaucoup plus fréquente que la seconde; mais toutes les deux ont

une distribution tres étendue, et il n'y a guére de lieux, dans les

regions tropicales des deux grands Oceans, oii on ne les rencontre.

Je ne m'étendrai pas ici sur les differences de ces formes ou

espéces, bien que j'aie cherché å en détenniner les limites en

mesurant 30 exemplaires de la premiere et moitié autant de la

seconde, et remarquerai seulement que, quoique, dans la plupart

des cas, il soit assez facile de decider å quelle forme on a affaire,

il y en a cependant quelques-uns oii la determination semble étre

vaincu de leur indépendance spécifique. Lorsque la nageoire anale

commence distinctement devant ou derriére la dorsale, on peut étre

certain qu'on a devant soi, dans le premier cas, VE. obtusirostris,

et, dans le second, VE.evolans; mais si, comme ce n'est pas rare,

le premier rayon de l'anale coincide parfaitement avec celui de la

dorsale dans la méme ligne verticale, le cas est douteux; la distance

de Textrémité du museau au premier rayon des ventrales, est-elle

alors un peu plus grande que celle qui sépare les racines du

rayon intérieur des ventrales et du deniier rayon de la dorsale,

OU lui est-elle au moins egale, c'est un E. evolans; la premiere

distance est-elle au contraire assez inférieure a la seconde, c'est

nn E. obtusirostris; mais aussi chez VE. evolans la premiere

])ent étre un peu plus petite que la seconde. Le nombre des

rangées d'écailles entre la dorsale et la ligne laterale (6'/2, plus

rareraent 6 ou 7 chez VE. evolans; 7, 7V2 ou 8 chez VE. ohtu-

sirostris) ne constitue non plus toujours un caractére bien cer-

tain, tout aussi peu que le nombre des rayons ou les proportions

(la hauteur, la longueur de la tete, l'æil, le museau). Je dois

copondant ajouter que je crois avoir observé chez les jeunes indi-

vidus do 2^/4 å 4 pouces de long, que les pectorales ont une cou-

leur foncée uniforme chez VE. evolans, tandis qu'elles présentent

une bande blanche transversale (qui a une étendue relativement

plus grande chez les plus petits exemplaires que chez les plus

avances) chez VE. obtusirostris, lequel, dans le jeune age, semble

• •n méme temps avoir les nageoires paires relativement un peu plus
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qu'une tache iioire distincte sur les nageoires anale et dorsale ou

également sur les ventrales. Il serait a désirer que ces differences

fussent confirmées par l'examen de plusieurs exemplaires des deux

espéces.

3. E. spilurus Grthr. Le seul représentant que j'aie eu

entre les mains du reraarquable petit groupe å courtes pectorales,

a longues ventrales fixées en arriére- et å barbillons (E. orhignianus,

pinnatiharhatus), est un petit exemplaire mesurant å peine 1 pouce

de long, å pectorales courtes et claires, n'atteignant point les

ventrales noires bordées de blanc, et a peine aussi longues que ces

derniéres, qui sont situées plus pres de la caudale que des pecto-

rales; a partie inférieure du corps foncée et a barbillons courts et

noirs, qui a été pris a Guimara, dans 1'Ocean Indien. (Je n'ose

encore y rapporter un exemplaire capturé en méme teraps, long de

^2 pouce, å partie inférieure du corps également foncée et dont les

nageoires paires ont les mémes proportions, mais å pectorales

noires, å ventrales situées plus pres de ces derniéres que de la

caudale, et sans barbillons). Quoique les jeunes Exocets qui, a

l'état adulte, ont de longues pectorales (et de longues ventrales

fixées en arriére), aient comme tout petits des ailes relativement

courtes, il serable cependant qu'on a affaire ici å un petit groupe

tout particulier, qui (bien que jusqu'ici il ne soit connu que par

de jeunes individus pouvant étre pris au filet trainant, tandis que

les adultes, qui peut-étre ne s'élévent que tres peu au-dessus de

la surface de l'eau, peuvent facilement échapper å la capture) ne

sera pas exposé å étre de nouveau supprimé, comme renfermant

seulement de jeunes formes appartenant å d'autres groupes.

4. E. rnicroptetnis Val. De trois exemplaires de l'Atlantique

fll'^ Lat. K 26° Long. O., 31° Lat. X. 76° Long. O.), le plus

grand n'a que 5 pouces de long; chez un quatriéme, de l'Océan

Indien (Saway), les ventrales sont situées un peu plus en arriére,

comme le décrit M. Grtinther; mais, a eet égard, les dessins de

M.M. Bleeker et Valenciennes (tous deux d'aprés des exem-

plaires de l'Océan Indien) s'accordent si peu, que je n'ose pas encore

separer la forme atlantique de la forme indienne. VE. brevipinnis

Val. (Nouvelle-Irlande) semble appartenir au méme groupe parti-

culier des poissons volauts; par centre, je penso que VE. rostratus

Gthr., VE.mento CV. et Y E. brachyptenis Sol. (indo-pacifiques) et

TE. acufus Val. (de FAtlantique), appartiennont a la meme snbdi vision

que l'espéce suivante, avec laqiielle il stMuit .i ^1' -;; ,
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imples OU doubles, mais le groupe tout entier fait partie

qui sont encore ineomplétement connus.

E. hillianus Gosse. Des exemplaires assez nombreiix de

j'ai pu comparer, les plus grands mesurent 4*/9

pouces env. (la caudale non comprise); en tant que les loca-

lités sont indiquées, ils proviennent de la mer des Antilles, et

l'espéce n'est pas connue dans l'Atlantique en dehors de ces

parages. Mais j'ai eu Toccasion d'examiner quelques exemplaires

(il est vrai, assez mal conservés) d'Honolulu, qu'abstraction faite

de la taille (un peu plus de 6 pouces), je ne puis distinguer de

l'-E. hillianus; de plus, l'JS. gryllus de M. Klunzinger (mer

Rouge) est la méme espéce — les prétendues differences n'existent

pas: quant au nombre des rayons, par ex. (D: 12—13; A: 13),

les exemplaires de Honolulu concordent bien avec ceux des An-

tilles: D: 12—13; A: 13—14 — et avec VE. gryllus se confond,

suivantM. Gtinther („Zool. Eec." VHI), VE. atrodorsalis (Cap York)

de eet auteur, ce que, d'aprés la description, je n'aurais pourtant

jamais soupconné. Sur les exemplaires de Honolulu, j'ai le premier

observé que la langue, le vomer, les palatins et les ptérygoidiens

ont des dents en carde, ce qui m'a conduit a la découverte que

c'est aussi le cas avec V E. hillianus ; en d'autres termes, ce dernier

appartient au genre Parexocoetus de M. Bleeker. (Chez les

autres Exocets, VE. speculiger, par ex., on trouve tout au plus des

dents sur les palatins, mais cela semble étre plutot l'exception que

la régle). Il est encore incertain si le „Volador" de Parra et

VE. mesogaster de Bloch appartiennent ou non a cette espéce;

Les formes jasqu'ici mentionnées, dont les pectorales ou les

ventrales ou toutes les deux paires sont courtes, appartiennent aux

formes an or male s des poissons volants, et chacun des petits

groupes qu' elles représentent ne compte que relativement peu

d'espéces. Les formes normales typiques sont celles qui ont non-

seulement de longues pectorales, mais aussi de longues ventrales

fixées en arriére du milieu du corps. Le nombre des espéce s *

évidemment ici tres considérable , et la difficalté de les séparti

d'autant plus grande que certains caractéres qu'on a plao-s

premiere ligne subissent avec Tage une variation assez notabb-:



gulier qu'ou n'eut pas remarqué que, chez quelques espéces, le

deuxiéme rayon des pectorales, de mérae que le premier,

n'est pas fendu, tandis que, chez d'autres, il est profondément

divisé comme les suivants, ces deux caractéres étant représentés

dans notre Musée par un nombre d'espéces a peu pres egal; mais

je me suis expliqué ce fait en m'apercevant plus tard que la ma-

jorité des espéces jusqu'ici décrites appartient å celles dont le

deuxiéme rayon des pectorales est fendu. Que cette difference,

jusqu a present inaper9ue, offre un moyen naturel de subdiviser ce

vaste et difficile groupe, cela semble resulter de la circonstance

que, lorsque le deuxiéme rayon est fendu. le troisiéme est tou-

jours le plus long, ne dépassant toutefois pas de beaucoup le

quatriéme, tandis que, lorsqu'il est simple, c'est (en supposant

qu'on n'ait pas affaire å des individus trop jeunes et trop peu

développes) le quatriéme (ou le cinquiéme, si ces deux rayons ont

la méme longueur) qui est le plus long*). De ce qu'on a negligé

cette difference, il s'en est suivi, entre autres, que probablement

on confond, sous le nom de E. BondeletU, deux espéces entiérement

différentes sous ces rapports, parce que d'ailleurs elles se ressemblent

beaucoup. Chez de tres jeunes exemplaires (de IV2 pouce de long),

il peut arriver qu'on ne remarqué point la fente encore faible du

deuxiéme rayon, laquelle, en general, ne se manifeste pas encore

chez les individus mesurant raoins de 1 pouce, par ex. Rappelons

) Le deuxiéme rayon des pectorales est également tendu chez les E.

evolans, ohtusirostris, georgianus, hillianus et micropterus. Chez les

deux premiers, il a presque la méme longuour que le troisiéme, qui

est le plus long: chez VE. geor(jinnm. le deuxiéme est le plus long
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oncore que le rapport type pour le groupe oii l'espéce eutre la

lougueur des rayons supérieurs (1", 2«, 3^ etc.) des pectorales

(comp. pp. 111—113), n'estpas encore établi ni distinctement marqué

cliez de jeunes exemplaires de 2
','2 pouces de long ou au-dessous,

parce que l'aile n'est pas encore coraplétement développée chez eux.

6. E. comatus Mitch. Le poisson volant de 6V'i pouces de

long, a ruban remarquablement long et large, représenté sur la

PI. X, Fig. 1, ne peut, å cause de la longueur du ruban, étre rap-

porté ni aux E. Solandri et pulchellus ni a VE. melanopus; je

ne doute pas que ce ne soit VE. comatus Mitch., bien que, d'aprés

l'ancien dessin, ou dut croire que c'est d'un barbillon filamentaire

et non rubanaire qu'il est muni. Il a été pris dans l'Atlantique

par 11° Lat. S. et 36° Long. O. VE. appendkulatus Wood est

sans doute la méme espéce, mais le dessin, que M. De Kay^) a

reproduit, en est pen heureux. Du reste, toutes les discordances

que présentent les descriptions des divers auteurs peuvent étre

attribuées å des differences individuelles ou provenant de l'åge , et

il n'est done pas nécessaire d'y insister davantage. Cette forme

interessante n'ayant pas été représentée jusqu'ici å l'état adulte,

j'ai profité de l'occasion pour en donner un dessin.

7. E. furcatiis Mitch. Nous en possédons un exemplaire

adulte (7 ',2 pouces de long) de l'Atlantique, et d'autres plus jeunes

de la Méditerranée et de divers points de l'Atlantique et de l'Océan

Indien. Le Cypsilurus procne Fil. & Ver. est (d'aprés un exem-

plaire original) la méme espéce å un age moins avance; par contre,

je crois que VE. Dussumieri Val. å pectorales de couleur uniforme

(6 pouces de long, Ocean Indien), est une espéce distincte, iden-

tique peut-otre avec 1' E. Ammfio Steind., qui jusqu'ici n'est connue

que de rOcéan Indien. D'aprés l'analogie avec d'autres espéces,

il est cependant tres vraisemblable que VE. Dussumieri, comme

jeune (2' 2 pouces et au-dessous), a aussi des pectorales et des ven-

trales a bandes noires et blanches, et qu'il sera alors impossible

OU difficile de separer ces deux espéces, de sorte que les jeunes

E. furcatus susmentionnés de l'Océan Indien , appartiennent peut-

étre en réalité plutot k l'E. Dussumieri. Les dessins (PI. X, Fig. 2)

montrent l'asjH'cT des liarbillons chez des exemplaires adultes et

jeunes: ils varit-nt as-.-z ib- forme et de grandeur, du moins chez

Eeiativci



jeune E. furcatus dont la foime des barbilions n'a pas été exacte-

ment reproduite, ou était peixt-étre un peu différente. Je dois

cependant remettre å plus tard de traiter en détail les variations,

en partie individuelles, en partie dues å l'age, qu'on observe a eet

égard dans les premieres phases de la vie de ce type; comme la

fente du barbillon permet de les poursuivre jusque chez des individus

d'un demi-j)ouce de long, on a relativement une bonne occasion

detudier un seul et méme type (sinon une seule et méme espéce)

dans une sério de formes de tout age, avec la certitude que des

espéces étrangéres ne viendront pas troubler la comparaison.

8. E. callopterus Gthr. J'ai eu l'occasion de voir 2 exem-

plaires (de 8 pouces de long, env., l'un de Panama) de ce repré-

sentant d'un groupe remarquable par le dessin de ses pectorales

(et de ses ventrales). D me semble cependant qu'il vaudrait la

peine d'examiner de nouveau si T E. spilopterus et 1' E. poecilopterus

sont des espéces différentes; mais pour discuter avec fruit cette

question, il faudrait des matériaux plus nombreux que ceux dont

je dispose, et je n'essaierai done pas de le faire ici.

9. E. spilopus Val. J'ai eu å ma disposition plusieurs exem-

plaires, de 6 å 9 pouces de long environ, de cette espécetrés ré-

pandue; en tant que les localités ou ils ont été pris sont connues,

ils proviennent de l'Océan Indien. J'ai ainsi eu l'occasion d'ob-

server que, chez les jeunes individus, les ventrales sont relativement

plus longues, la dorsale plus haute, et la tache noire de cette

nageoire et des ventrales, plus grande que chez les adultes, et que

la zone blanche des pectorales a en hauteur une plus grande

étenduo chez h's premiers, ou elle attcint le bord supériour de la

rayon a partir du haut. Il sera cependant mVossaire de comparer



taches noires, ou (chez le plus jeuue exemplaire) ne sont teintées

un peu de noir qu aux extrémités des rayons, je la considére provi-

soirement comme ime varieté de VE. spilopus.

10. E. volitans L. Cette espéce, dont j'ai examiné plusieurs

exemplaires (de 8V2 a 12 pouces), et de l'Atlantique (par ex. du

golfe de Mexique, de St. Barthélemy), et de la Méditerranée, manque

de tache noire sur la dorsale et les ventrales, mais les ailes, outie

une bande claire transversale, comme celle de VE. spilopus, ont

aussi (toujours?) leur bord postérieur clair, ce qui n'est pas le caa

chez ce dernier; serait-ce peut-étre VE. noveboracensis de M. M.

Mi te hi 11 et De Kay? En tout cas, ce n'est pas l'espéce que

Valenciennes considérait comme telle; car celle-ci avait plus de

rayons å l'anale qu'å la dorsale, tandis que ce serait l'inverse chez

le vrai E. noveboracensis , qui appartient ainsi å une autre sub-

division. Comme mes correspoadants de JTaples et de Mce m'ont

envoyé deux fois cette forme, une fois meme plusieurs exemplaires,

je regarde comme acquis que c'est le vrai E. volitans, bien que

la bande claire des pectorales n'ait jusqu'ici pas été mentionnée

par les auteurs. Quoique moins marquée et moins étendue que

chez d'autres espéces, on n'en saurait cependant nier l'existence.

L'espéce était inconnue å M. Giinther — peut-étre précisément

å cause de cette iraperfection des descriptions.

11. E. bahiensis Eanz. Un exemplaire de 9 pouces de long,

de rOcéan Indien, est le seul qui ait pu me foumir des renseigne-

raents sur les caractéres de cette espéce; je ne les discuterai pas

ici, raais me bomerai å remarquer que, tout pres du bord inférieur

de la partie la plus large des pectorales, se trouve une tache

blanche qui pourrait bien étre la derniére trace d'une bande claire

transversale en train de disparaitre; peut-étre cette tache disparait-

f'IIe tout å fait chez des exemplaires encore plus grands et com-

pleteraent développés? — Deux formes voisines (nouvelles?) ne

sont chacune représentées que par un seul exemplaire dans les col-

lections que j'ai examinées; Tune (de Zanzibar, mesurant plus de

13 pouces) différe de VE. bahiensis par l'absence de la tache noire

sur la dorsale, et par la situation de cette nageoire, qui commence

bien en arriére du milieu des ventrales (chez VE. bahiensis, cest

bien en avant de ce point); l'autro (10* '9 pouces) n"a ni tache mm-
sur la dorsale, ni tache blanche sur les pectorales, mais en étendant

ces nageoirt's, on aper<:oit cependant, surtout au-dessous du cin-

quieui aileui plus claire, quoique assez indi-
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stincte. Le bord postérieur des pectorales est clair chez les deux.

Des matériaux plus nombreux décideront si ces formes représentent

des espéces distinctes. Provisoirement je deis les laisser sans

noms. — J en dirai autant de „l'-K. voUtans L.", décrit par M.

E. Collet, qui s'était égaré dans le golfe de Christiania (10 ',2

pouces de loug). Le premier rayon des pectorales est malheureuse-

mont mutilé sur un des cotés, sur l'autre, il est uii peu plus

court que la demi-longuour de toute la nageoire; si ce rapport

était constant, ce que j'ignore, il y aurait peut-étre lieu d'assigner

a cette forme une autre place dans la serie des espéces, å coté de

VE. Rondeletii. Aprés avoir appris a connaitre le vrai E. voUtans

par les envois, mentionnés plus liaut, que j'ai re(;us de la Me'di-

terranée, je penche å croire que la forme norvégienue doit appar-

tenir a une espéce différente, d'ailleurs inconnue.

Une espéce de Honolulu (rapportée par l'expédition de r„Eu-

génie", longue de 8 pouces), est voisine des E. commeisonlanus,

ite.glectus, simus, hrachysoma, oligolepis et opisthopus, mais, d'aprés

les descriptions , différe de toutes ces formes; l'æil est en effet

relativement plus petit, et est juste egal au tiers de la longueur

ilt' la tete ou a la largeur du front. Il suffira que nous indiquions

ici l'existence de cette forme. — Je suis également porte a voir

une espéce nouvelle dans une forme (8*/.i pouces), de la partie

orientale du Pacifiquo (Acapulco, par ex.), qui se distingue par sa

couleur noire uniforme, par ses pectorales et ses ventrales d'ua

noir de jais et bordées de blanc, par sa caudale noire et la tache

noire de sa dorsale. VE. nigripinnis Val. Blkr. est peut-étre b'

tat de cette espéce; celle que ji. uuniiit

est en tout cas différente, mais elle difler

de M. Blceker, dont nous parlcroiis pi
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est bien voisin de 1 -E. speculiger, mais a des pectorales de couleur

unifonne, sans bords clairs distincts; je suppose que c'est VE. Ro-

berti M. Tr., mais ne puis le dire avec certitude, comme je n'ai

pas a ma disposition la description originale de cette espéce.

13. VE. Eo7ideletii Val.(?) (un exemplaire de 5*/3 pouces, de

I'Atlantique) se distingue de toutes les espéces jusqu'ici mention-

nées du méme grand groupe, par la longueur relativement

faible du premier rajon (supérieur) des pectorales, lequol

est seulement ou å peine moitié aussi long que le deuxiéme. Les

pectorales et les ventrales sont d'un noir uniforme, avec des bords

blånes. — Je suis tres porte å croire que VE. exiliens , dont j'di

examiné plusieurs exemplaires (de 2-/.^ å V,o pouces de long) de

I'Atlantique, n'est que la jeune forme de VE. Rondeletii, bien que

les pectorales présentent 3 bandes claires et 4 foncées, et que

les ventrales soient également plus ou moins bigarrées cbez VE.

eociliens; ces bandes colorécs, surtout distinctes cbez les tres

jeunes exemplaires, sont moins nettes cbez les individus plus åges,

et se confondent sans doute chez les grands (E. Rondeletii). —
Je dois cependant encore remarquer que le Musée a re9u der-

niérement de Nice, sous le nom å'E. Rondeletii, un poisson

volant resemblant beaucoup a notre forme de TAtlantique, mais

qui appartient å une autre division du genre, le deuxiéme rayon

des pectorales étant simple fcfr. plus bas VE. brachycephalus).

Comme le dessin de Valenciennes représente les 4(!) premiers

rayons de la dorsale comme simples M , il ne peut servir å decider

si Tune ou l'autre de ces formes est le vrai E. Rondeletii. Il n'est

done pas impossible que j'aie fait une application inexacte de ce

nom, mais je vois par une communication qui m'a été adressée par

M. Bleeker, qu'il a compris VE. Rondeletii de la méme maniére

14. VE. brachycephalus Gtbr. nous fait passer dans une

autre subdivision, å ce qu'il semble, moins riche en espéces, oii

espéce,
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de toute la nageoire, mais est loin d'atteindre la moitié du troi-

siéme rayon; le deuxiéme a la demi-longueur de toute la nageoire

OU un peu plus, mais n'est pas les deux tiers du troisiéme; les

ventrales sont noires, avec ou sans bords blånes, les pectorales,

])resque de couleur uniforme, etc. — Une forme voisine (7 pouces)

a aussi les ventrales noires et blanchåtres, mais présente en méme
temps, entre le 7« et le 13« rayon des pectorales, une bande trans-

versale Claire qui, bien qu'étroite et peu développée, est cependant

bien distincte;- peut-étre disparait-elle plus tard? Le premier rayon

des pectorales a les ^,'5 de la longueur de toute la nageoire, mais

n'atteint pas, il s'en faut de beaucoup, la moitié de celle du troisiéme;

le deuxiéme dépasse la moitié de toute la nageoire, mais n'a pas

les deux tiers du troisiéme rayon etc. — Chez une troisiéme forme

(9^4 pouces) de l'Océan Paciflque, dans le voisinage de Borabora,

lo premier rayon des pectorales n'est également que les -'5 env. de

toute la nageoire, et le deuxiéme, que les -/3 du troisiéme, mais

les nageoires n'offrent aucun dessin caractéristique. D'autres exem-

plaires d'Acapulco, de Java et de l'Atlantique présentent de petites

oscillations dans les détails, lorsqu'on les mesure avec soiu, et

qu'on analyse les proportions qui servent ordiuairement dans la

diagnostique, mais j'ai du å present laisser indécise la question tic

savoir combien d'espéces renferment ces fonnes qui se groupont

autour de VE. hrachycephalus; les matériaux, méme en réunissant

coux do plusieurs musées, sont encore trop peu nombreux pour me

permettre de la résoudre; je n'ai du moins pas encore réussi a

la pousser au-delå du point oii presque cliaque individu d'une

nouvelle localité semble representer une es[)ere propre (si on en

veut distinguer plusieurs), ni a trouvor la l"i de ces petites

15. E. lamellifer Kn. St. I.- r,,r,„T:.iv .i'ai.res h'MU-1 !.•>

t"us los poissons volants , 1



naitre. En effet. les 2 prcmicrs rayons des pectoralcs

sont il pcu pres d'égale longueur. lo deuxiémc est mtMuo

quelquefois plus court qiic lo premior, mosurant les -jr, de toiito la

nageoiro on un peu davantage, mais non la moitié; le troisienic

n'est pas en general le double du premior, etc. Les jeimcs exeni-

plairos ont des veutrales et des pectorales noires, å bandes blanchcs,

a j)ou pres comme l'E. eofiUens, mais déja chez les exem])ldires loh

})lus grands du Musée, les ventralos sont dun noir plus prononcé

OU noiratres avec des bords blånes, et los pectorales sont d'une

teinte foncée prosque uniforme. L'E. fasciatus Les., h en juger

par los rayons supérieurs des pectorales, est évidemment aussi lo

])ctit d'une forme tres voisine, mais si Tanalo ost réellemont beau-

coup plu'> courte et bien plus pau\ro en ra}on'> que la dorsale, c^'

doit n»'anmoiu>s ctre uno ospéeo diftereute mais analogue qui n'a

{»as reparu plus tard. Par contre. il semble que YE. »iffripinniN

de M. Ountber — qui, au double point de vue des caractéres

nfb-rts par la struoturo des pectorales et des rapi)Oits do l'aruilo a

la dnix<ile, aiq)artiont a un tout autre groupe que Fespece décrite

jur 31. l>lo(^lu-r sous le mérao noni') — est identique avec VE.

Iduh'llit'er do 31M. Kner et Steindachn er. — Enfin. jo doute

loguc of tbe Fishes of the Bernuulav . BuU. U. St. Tsat. 3Ius. VI,

p. 64, 1870) soit un jeune oxeniplaire de Tespéc« dont il s'agit:

mais la discussion cntiquo de cotte ([uestion trouvera sa place dans

l'exposé détaillé que jo compte dailleurs dimner de mes recherches

Mir le^, Exocets.

IC). L'ne ospéce probablemeut uouvclle du mérao groupe (c'est-

a-diie avec uno anale assez longue, mais avec des nageoires paires

bigarrées. le premior rayon des pectorales egal au tiers de toute la

nageoire, et le deuxiémo dépassant de boaucoup la double longueur

du ]ireuuon n't-vt ropio'-entée au Muséo que par un seul exemplaire

.ujlit-iiiii|iii . dl' i'.T i,iMic,.s (ie long, de TAtlantique (3° Lut. N..

!• i^ 1- *•'. ''\ 'hn\ .Atmplaires encore plus jeunes (do 1" \t-

i'':i''''i'i' .
III -'.i i< - \i. '11-., et de rOcéan Indien) que j'y avai-



ment atteint soii entier développement;- comine tel , il aurait peut-

étre préseuté le méme aspect, la méme coloration des nageoires

etc. que 1 E. Rondeletii , et l'aljsence ou la présence d'une feute

dans le deuxiéme rayon des pectorales, ainsi que la difference cor-

rélative dans les proportions des plus longs rayons de ces na-

geoires, serait alors le principal caractére distinctif de ces deux

espéces d'ailleurs analogues.

17. Toutes les espéces jusqu'ici mentionnées dont le deuxiéme

rayon des pectorales est simple, ont l'anale relativement longuo,

c'est-å-dire de la méme longueur ou seulement un peu plus courte

que la dorsale; mais cette division (de méme que celle oii ce

rayon est fendu) renferrae aussi des espéces å anale relativennnit

courte, c'est-a-dire beaucoup plus courte que la dorsale, et commen-

^ant bien en arriére do celle-ci. Le Musée posséde 3 espéces de

ce genre, autant que j'en puis juger, toutes nouvelles. L'une a

des pectorales noires bigarrées de blanc et des ventrales noires

bordées de blanc, et c'est peut-étre plus qu'un signe de son jeune

åge; le plus grand exemplaire a 5 pouces de long, ce qui pro-

bablement n'est pas la limite de sa taille. Le premier rayon des

pectorales est le tiers ou les "^/s de toute la nageoire, le deuxiéme.

la moitié ou un peu plus; les exemplaires proviennent en partie

de l'Atlantique, en partie de l'Océan Indien. — La deuxiéra(>

espéce habite les parages des Antilles danoises (mais on la trouv,

aussi å Zanzibar, å ce qu'il semble); elle atteint une longueur de

6^'o a 7^/o pouces, a également des ventrales noires a bords blanir^

mais des pectorales prcsque unicolores sans bande distincte; le i>i<'-

mier rayon des pectorales n'est pas la moitié, le deuxiéme, pas 1'^^

deux tiers de toute la nageoire. — La troisiéme espéce, di^ la

cote occidentale de TAmérique Centrale, se comporte de la ineni-'

maniére relativement aux nageoires paires; mais le jaenner raytm

des pectorales est plus long que la moitié, et le deuxiéme. ([th'

les deux tiers de toute la nageoire etc.



tendre, il est vrai, å ce que les rapports de longiieur entre les

rayons des pectorales, plus que d'autres proportions, se reproduisent

avec une exactitude mathématique cliez tous les exemplaires de la

méme espéce; mais cette variation se maintiendra dans certaines

limites, et ce sont ces limites qu'il faut autant que possible préciser

pour chaque espéce, pour qu'elle puisse étre considérée comme com-

plétement caractérisée; il n'importe pas moins qu'å l'avenir on soit

bien fixe sur la nature, dans chaque espéce, du deuxiéme rayon des

pectorales, qui semble diviser les poissons volants de type normal

on deux groupes nettement limites, ayant bien plus de valeur que

ceux qu'on obtient en prenant pour base de la division la colora-

tion des pectorales — ailes de couleur uniforme et ailes å bandes

caractére dont il s'agit est aussi constant que mon expérience,

assez étendue sous ce rapport, m'a penuis de le constater, ou s'il

[»eut aiTiver que la méme espéce ait le deuxiéme rayon des pec-

torales ou simple ou fendu, par ex. fendu dans une des pectorales

stiublable, et il ne me parait pas vraisemblable qu'il puisse se pro-

duire, ce caractére du deuxiéme rayon des pectorales

toujours, comme on la vu, a un certain rapport de longuei

le 3° et le 4« rayon. Cette corrélation permettra peut-étr

dans un cas donné, de decider si une irrégularité de ce gi

autre chose qu"une anomalie individuelle fortuite.



Sur quelques nectaires extraflonuix qiii se inontrent !

les axes nodiformes de certaines Papilionaoées.

M. V. A. Poidsen.

que j'ai publié l'atinoL' deniiere dans ce recueil, je doimerai uu

resumé de^ rouiurqueb qui i)réccdeiit (p. 433—442) sur uno for-

mation particuliéro de noctaires qui ii"a pas, que je sache , été

décritc jusqu'ici.

Sur les axes nodiformes du second ordre de certaines Papi-

lionacées du J^roujjo dos Phaséolées, oii tvouve des or{,'anes sinjrulicrs

qui sécretent un liquide sucré. J'ai observé ce phénomene chez

Dolichos hkonturtus, Phaseolus x-iridhshnus,

— slnensis, — Mcu\
— sesquipedalis, — Miuiqo.

»inées do DoUcIkk^, et il

dall^ les localités oii Ton

'S niii'U^. Le Plujsostigma



Les cellules qui sont situées s

clavifonues, se détachenj

nt a sécréter uii liquide i

;su a petites cellules du

vasculaires dans Tintérieur de l'axe nodifonne.

3uve chez le Lablab des fleurs bien développées juste

endroits oii les autres plantes susmentionnées ont des
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Den naturhistoriske Forenings Medlemmer

den 1ste Mai 1875.



Benzon, Apotheker.

, Apothet

skou, Gand. mag., Museumsassistent .

, Reservelæge

irling, Cand. mag., Bibliotheksassistent

nus sen, Dr. med., Lektor

n , Cand. pharm

;e, C, Distriktslæge

ler, Dr. phil., Docent

;aard, Cand. polyt.,

,
Cand. mag

t, G., Student

, E., Dr. phil., Docent (betalt : ContingenI

, S., prakt. Læge Mov

sen, R., Cand. med
1 g , A., prakt. Læge

leth, W., Kommunelæge
•e, Grosserer

sen. G., prakt. Læge
[

n, (Bang), Stamhusbesidder. Etatsraad, Hofmansgave

Porcellænhandler

Poulsé

Fogh,

, Lieatn., Universitetspedel (betalt I

. Dr. phil



Johnstrup, Professor
^

Wick, H., Cand. mag., coiist. Adjunkt

Wolfhagen, Kammerherre
|

Lutken, Forstkandidat, Fuldmægtig i

Bang, B , Reservelæge

Colding, Stadsingeniør, Professor
j

Petri, Cand. pharm.. Assistent

Mortensen, Seminarielærer
, . Joensirup

|

Boysen, Apolheker Stege
!

Michelsen, Bogholder '.
,'

Spreckelsen, Apothcker I

Braag, Capitain i Søclaten

Frederiksen, hotanisk Gartner
i

len, Cand. mag. . ,

, prakt. Læge. . . ,

, Slotsgarlner . . . .

, Joh , Korpslæge .

,
Dr. med., Distriktslæge .

son, Kammerherre Dameaani

r. Skolebestyrer, Cancelliraad .

Hofjægermester

Lieulenant i Soetaten ....

, Stud. mag
nsen, C, Handelscoutorii



Bergmann, Alb., Stud

Moltke, A., Greve

Westengaard, Bankkasserer

l'oSng«'

Tryde Eggert C Cand mag 1873

Levinsen, M., Cand. mag
Østrup, Cand^ polyt

Hansen, E, Stud. mag
Steen Forst^tuderende

^" **'"'
c, j" '

°^^

Bille Brahe Baron Stiftamtmand

Schmiegelow, Stud.' med. .

Lefolii Grosserer

Blom, ^'^'^^^ •
-^

• • •

S^h^^"t^d"'Rt ^" 1874

s^b^r
^

st d

*"

P^tt^ l'^tr B h Id

F^- d
"^

'• h'^C d m d :

Heiberg , Apotheker, Assessor pharm .

Tscherning, M-, Stud .

Nathanson, M., Vexellerer ...
Larsen, F., ParUculier

agemeister elegrap is . ...

K^'^^d't
•' ** ^ ^^ " ^'''

' '

w" ^T'h
^^^^^7"

T
'"^^

dt St d"

w *iVf
^j

S r

^^^

Pfaff, Distriktslæge Jakobshavn

Christensen, F., Stud .

Gram, Stud. med

lait 6 bestandige og betalende Medlemmer.


